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                                                                    49/2022 (III.10.) számú önkormányzati határozat 1.melléklete 

 

 

Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására 

 

MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, 
hogy ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik: 

EKRSZ_82617383 

b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, 
ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, 
illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: 

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:  

2015. évi CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás  

d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. 
§-ára:  

 

1. rész: nettó 62 936 620,- Ft 

2. rész: nettó 12 890 000,- Ft 

összesen: nettó 75 826 620,- Ft 

e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő közzétételt kezdeményezi  

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:  

kötelező 

g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési 
dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért 
közbeszerzési dokumentumok megnevezését:  

nem kéri 

h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napja:  

i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, 

vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:  

Ajánlatkérő kéri. 

j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 

kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:  

 Ajánlatkérő kedvezményre nem jogosult.  

Egyéb közlemény:  
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A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 

Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

 

Ajánlati/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Pomáz Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_82617383 

Postai cím: Kossuth Lajos utca 23-25. 

Város: Pomáz NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 2013 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Bálint Gyöngyi Telefon: +36 30 472 6630 

E-mail: titkarsag@gvckft.hu Fax:  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: https:// www.pomaz.hu/ (URL) 

A felhasználói oldal címe: https:// www.pomaz.hu/ (URL) 

 

I.2) Közös közbeszerzés  

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési 

jogszabály: 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 

I.3) Kommunikáció 

X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 

címen:  

https://ekr.gov.hu  (URL) 

◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: 

(URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

x a fent említett cím 

http://simap.ted.europa.eu/
https://ekr.gov.hu/
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◯ másik cím:  

Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL)   

A felhasználói oldal címe: (URL)  

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikusan: (URL) 

◯ a fent említett címre 

◯ a következő címre:  

Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL)   

A felhasználói oldal címe: (URL)  

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 

hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 

következő címen: (URL) 

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 

hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik 

◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

X Regionális vagy helyi hatóság 

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

◯ Közjogi intézmény 

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 

szervezet 

◯ Egyéb típus:  

 

I.5) Fő tevékenység 

X Általános közszolgáltatások 

◯ Honvédelem 

◯ Közrend és biztonság 

◯ Környezetvédelem 

◯ Gazdasági és pénzügyek 

◯ Egészségügy 

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

◯ Szociális védelem 

◯ Szabadidő, kultúra és vallás 

◯ Oktatás 

◯ Egyéb tevékenység: 

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés Munkagépek beszerzése Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 

42990000-2 Különféle különleges célú gépek. 

Kiegészítő CPV-kód: 1 , 2  

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás X Árubeszerzés ◯ Szolgáltatásmegrendelés 
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II.1.4) Rövid meghatározás: 

3 db munkagép beszerzése Pomáz Város Önkormányzata részére az alábbiak szerint: 

1. rész: 

1 db új ágaprítógép 

1 db - használt vagy új - seprőgép 

2. rész:  

1 db új, hótolólappal ellátott, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű 

tehergépjármű 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2 

Érték áfa nélkül:  Pénznem:  

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll X igen ◯ nem 

Ajánlatok X valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯ csak egy részre nyújthatók 

be 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 

szerződéseket: 

 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Ágaprító és seprőgép beszerzése Rész száma: 1 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1  

16160000-4 Kerti eszköz. 

34921100-0 Utcaseprőgépek. 

34144430-1 Utcaseprő járművek.  

Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye:  

NUTS-kód: HU110  

A teljesítés fő helyszíne: Pomáz közigazgatási területe 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

ÁGAPRÍTÓGÉP - Késes, saját motoros, új ágaprítógép 1 db 

Szállítási méret: Tömeg: max. 750 kg 

Adagoló asztal: 
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Szélesség: 700 - 1000 mm 

Magasság: 500 - 1000 mm 

Behúzó nyílás / Garat mérete: 

Szélesség: max. 210 mm 

Magasság: max. 150 mm 

Alváz: 

Ráfutófék 

Rögzítőfék 

Aprítási technológia: 

Aprítási teljesítmény: min 15 m3/h 

Gyorsforgású tárcsa késes aprító 

Kések száma min. 2 db 

Hidraulikus hajtott alsó és felső behúzó henger 

Behúzás sebessége hidraulikusan szabályozható 

Aprítható legnagyobb ágátmérő: min. 150 mm. 

Az aprítékméret hidraulikusan 5-20 mm között változtatható 

Kivetőcső 360°-ban forgatható 

Meghajtás: 

Sajátmotoros meghajtás 

Motor teljesítmény: min. 22 LE 

Biztonsági felszerelések: 

Vészleállító keret 

Terhelésfüggő automatikus leállás 

 

SEPRŐGÉP 

Követelmények 

A megajánlott gép 2020 évi gyártású vagy fiatalabb lehet max. 500 üzemóra használattal 

Magyarországon először üzembe helyezett 

Gépjármű adatai: Összgördülő tömeg: max. 7.500 kg 

Motor: 

Dízelüzemű, min. 110 kW teljesítmény 

Környezetvédelmi minősítés min. EURO 6D 

Meghajtás: 

Automata sebességváltó 

Hátsókerék meghajtás 
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Kormánymű: 

Jobb oldali kormány  

Szervo kormány 

Dönthető kormányoszlop 

Fékberendezés: 

Tárcsafékek mindkét tengelyen 

Hátsó kerekekre ható rögzítőfék 

Vezetőfülke: 

Zaj- és hőszigetelt komfort vezető fülke hővédő üvegezéssel 

Automata szellőző berendezés, fűtés és klíma berendezés 

Légrugós vezetőülés 

Légzsák 

Fedélzeti komputer színes, multifunkciós kijelzővel 

Fűtött visszapillantó tükör 

Digitális tachográf 

Tempómat 

Rádió 

Szívó-seprő felépítmény: 

Hulladékgyűjtő tartály hasznos térfogata min. 4 m3 

Seprési szélesség: min. 3.200 mm 

Hulladékgyűjtő tartály anyaga rozsdamentes acél (EN 10027-2 szerinti 1.4301) 

Hengerseprő bal- és jobboldali munkavégzéshez elfordítható 

Tányérkefék a gép jobb és baloldalán 

Egy időben kétoldali seprés lehetősége 

Víztartály pormegkötésre min 700 L 

Vízfúvókák a keféknél és a felszívófejnél 

Kézi felszívó egység a tartály tetején elhelyezve 

 

Ajánlatkérő kizárólag a műszaki leírásban szereplő előírásoknak megfelelő, az ágaprító esetében 

kizárólag új terméket ajánlhat meg. 

A seprőgép lehet használt, a termék leszállításakor a futott üzemóra értéke nem lehet több, mint 

500 üzemóra. 

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata mindkét gép tekintetében azokat a teljesítési helyre 

leszállítani és beüzemelni, az üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat átadni, továbbá a 

beüzemeléssel egyidejűleg azok használatára minimum kettő fő személyzetet minimum 1 óra 

időtartamban betanítani. 
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Ajánlattevőnek jogosultnak kell lennie a megajánlott eszközök magyarországi értékesítésére, 

valamint vállalnia kell azok szakszervizzel való javítását/szervizelését minimum a jótállási idő alatt.  

Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató szükséges a gépekről/járműről, és amennyiben 

releváns, az adaptereikről. 

A seprőgépet a nyertes ajánlattevőnek közúti közlekedésre megfelelő felszereltséggel, közúti 

forgalomban való részvételre levizsgáztatva kell átadni. A forgalomba helyezést, a rendszám és a 

forgalmi engedély kiváltást a nyertes ajánlattevő végzi. 

A megajánlott seprőgépnek – a fődaraboknak, alkatrészeknek, felszereléseknek, tartozékoknak – 

gyári kivitelű új, sérülésmentes, hibátlan és az európai előírásoknak megfelelő állapotúnak, 

kivitelűnek kell lennie. 

Ajánlattevő kötelessége valamennyi terméket a teljesítés helyére leszállítani, valamint a 

rendeltetésnek megfelelő állapotban átadni. 

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 

tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt 

kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 

meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel 

műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel 

felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában 

egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 

321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely 

okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbiakban megadott szempontok 

X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

2. A 36 hónapon felül megadott többlet jótállási időszak. (értékelhető megajánlás: minimum 0 

hónap, maximum 24 hónap) Súlyszám 10 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

X Ár – Súlyszám: 21 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) Súlyszám 90 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül:  Pénznem:  

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes 

időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60 nap 

vagy Kezdés: / Befejezés:. 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X nem Opciók ismertetése:  

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.14) További információ:  

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.  

Kiosztható pontok száma: 0-100.  

Módszer: 1. részsz.: fordított arányosítás, 2. részsz.: egyenes arányosítás.  

Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Hótoló tehergépjármű beszerzése Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1  

34000000-7 Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek 

34134000-5 Platós és billenőszekrényes teherautók.  

34330000-9 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz.  

Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye:  

NUTS-kód: HU110  

A teljesítés fő helyszíne: Pomáz közigazgatási területe 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

HÓTOLÓ TEHERGÉPJÁRMŰ 

Hótolólappal ellátott, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű 

tehergépjármű 
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Három oldalra billenő platóval és toló lappal felszerelt teherautó 

Motor 

4-hengeres, közvetlen befecskendezésű turbódízel 

Teljesítmény min. 130 LE 

Környezetvédelmi osztály: min. EURO 6 

Kormányzás: szervo 

Fékrendszer: tárcsafékek elöl és hátul, blokkolásgátló rendszer (ABS) 

Méretek: 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömeg 

Fülke 

min. 6 személyes vezetőfülke 

klímaberendezés 

Elektromos ablakemelő 

Teherautóként forgalomba helyezve 

Felépítmény 

3 oldalra billenő plató 

plató belső hossza min. 2800 mm 

plató belső szélessége min. 2100 

plató oldalfal magasság min. 400 mm 

Tolólap 

Munkaszélesség: min 1400 mm 

Hidraulikusan vagy elektromosan oldalra mozgatható  

Ütközésvédelemmel ellátva 

Palást magasság min 400 mm 

 

A gépjármű esetében irányadó: Csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt, az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 25. a) pontja szerinti új jármű lehet. 

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata a teljesítési helyre leszállítani és beüzemelni, az 

üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat átadni, rendeltetésnek megfelelő állapotban átadni, 

továbbá a beüzemeléssel egyidejűleg annak használatára minimum kettő fő személyzetet minimum 

1 óra időtartamban betanítani. 

Ajánlattevőnek jogosultnak kell lennie a megajánlott eszközök magyarországi értékesítésére, 

valamint vállalnia kell azok szakszervizzel való javítását/szervizelését minimum a jótállási idő alatt.  

Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató szükséges a gépekről/járműről, és amennyiben 

releváns, az adaptereikről. 

A gépjárművet a nyertes ajánlattevőnek közúti közlekedésre megfelelő felszereltséggel, közúti 

forgalomban való részvételre levizsgáztatva kell átadni. A forgalomba helyezést, a rendszám és a 

forgalmi engedély kiváltást a nyertes ajánlattevő végzi. 
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A megajánlott gépjármű – a fődaraboknak, alkatrészeknek, felszereléseknek, tartozékoknak – gyári 

kivitelű új, sérülésmentes, hibátlan és az európai előírásoknak megfelelő állapotúnak, kivitelűnek 

kell lennie. 

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 

tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt 

kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 

meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel 

műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel 

felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában 

egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 

321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely 

okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbiakban megadott szempontok 

X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

2. A 36 hónapon felül megadott többlet jótállási időszak. (értékelhető megajánlás: minimum 0 

hónap, maximum 24 hónap) Súlyszám 10 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

X Ár – Súlyszám: 21 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) Súlyszám 90 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül:  Pénznem:  

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes 

időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60 nap 

vagy Kezdés: / Befejezés:. 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 
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Opciók ◯ igen X nem Opciók ismertetése:  

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.14) További információ:  

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.  

Kiosztható pontok száma: 0-100.  

Módszer: 1. részsz.: fordított arányosítás, 2. részsz.: egyenes arányosítás.  

Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

Valamennyi rész vonatkozásában: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok 

bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes 

európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az 

EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) 

bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek 

fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira 

nem támaszkodik. 

Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § 

(1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.  

A Kr. 3. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk az EEKD-

t az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, 

melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához. 

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő vonatkozásában kell benyújtani. 

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: 

ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, 

figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra. 
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A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó 

vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának 

igazolása érdekében. 

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt 

az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell 

benyújtani. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági 

követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 

benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 

tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 

vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot 

(másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, 

nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. A közbeszerzési dokumentumokban 

megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák 

kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között 

elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet 

az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. 

A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés 

meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési 

sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az 

igazolások benyújtására. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Valamennyi rész vonatkozásában: 

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: 

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell 

benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján 

ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános 

jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelést. 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § 

rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, 

második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell 

benyújtania. 
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A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása 

alapján). 

M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 

ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak 

ismertetését, különösen a vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdésében meghatározott formában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésben 

meghatározott tartalommal igazolva. 

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő 3 év 

teljesítését írja elő azzal, hogy a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett 

szállításokat veszi figyelembe. 

 

A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia: 

• a szerződő (referenciát adó) partner nevét, székhelyét, kapcsolattartóját, elérhetőségét; 

• a szállítás tárgyának és mennyiségének rövid ismertetését (minimális tartalomként fel kell 

tüntetni az alkalmasság minimumkövetelményeiben elvárt adatot); 

• a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum 

megadásával); 

• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-

e. 

 

A Kr. 22. § (5) bekezdése, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (M.1.) a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek.  

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 

más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának 

napjától visszafelé számított három évben az 1. és 2. része vonatkozásában legalább 1 darab 

munkagép szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 

hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében) 

  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Valamennyi rész vonatkozásában: 
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Pénznem: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). 

Forrás, fedezet: saját. 

Számlázás: Nyertes ajánlattevő a Teljesítésigazolás átvételét követően 1 db számla kiállítására 

jogosult, azaz Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget NEM biztosít. AK előleget nem biztosít. 

Kifizetés: Nyertes ajánlattevő a vételárat az igazolt Szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 

forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés 

szerint, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. figyelembevételével. 

Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban meghatározott 6:155. § (1) szerinti mértékű, és a késedelem 

időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér mértéke késedelem minden napja után naptári naponként a 

késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1,5%-a, de legfeljebb a késedelemmel 

érintett termékek nettó ellenértékének 15%-a. Az ajánlatkérő meghiúsulásnak értékelheti azt az 

esetet, ha az ajánlattevő 10 naptári napot (15%) meghaladóan késedelembe esik, ebben az esetben 

az ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a szerződéstől való 

elállásra és meghiúsulási kötbérre. 

Meghiúsulási kötbér: mértéke a meghiúsulással érintett termékek teljes nettó vételárának 15%-a. 

Jótállás: kötelezően 36 hónap, valamint ajánlattevő megajánlása szerinti időtartam (plusz hónap) 

jótállást köteles vállalni a teljesítéstől (az adott termék ajánlatkérő általi átvételétől (sikeres átadás-

átvétel)). 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását NEM követeli meg. 

A vonatkozó jogszabályokat a KD tartalmazza. 

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 
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◯ Versenypárbeszéd 

◯ Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [   ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ 

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 

illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 

oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik  X   igen ◯    nem 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: 2022.__.__. Helyi idő: 11:00 (óó:pp)  

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 
4 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:  

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2022.__.__. Helyi idő: 13:00 (óó:pp)      

Hely: EKR 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az 

EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan 

azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes 

szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. – 17. §-nak megfelelően történik. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

 A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 2 

1. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag 
az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. 

2. AK a IV.2.6) pontban rögzített 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. 
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. AK kizárja gazdálkodó szervezet 

létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában. 
4. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető 
kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az 
eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi 
kiegészítő tájékoztatását. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. 

5. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás 
felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés 
szerinti információkat. Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 
űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap 
formájában köteles kitölteni. 
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6. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti információk ajánlatban 
történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. 

7. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban 
határozta meg (M.1.). 

8. Az ajánlathoz csatolni kell – valamennyi rész vonatkozásában - a kitöltött, árazott ártáblázatot. 
(A közbeszerzési dokumentumok részeként AT-k rendelkezésére bocsátott árazatlan ártáblázat 
formanyomtatványa az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket. A 
képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése AT felelőssége.)  

9. Az ajánlathoz csatolni kell - mindkét rész tekintetében - szakmai ajánlatként valamennyi gép, 
illetve gépjármű vonatkozásában a kitöltött adatlapot. AK a szakmai ajánlat vonatkozásában a 
Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja szerint jár el. Az egyes gépek, illetve a gépjármű esetében az 
egyenértékűséget a felhívásban meghatározott szempontok tekintetében kell igazolni. 
Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a gyártót, a konkrét típusmegjelölést és 
származási helyet. Továbbá csatolni szükséges a megajánlott (munka)gép jóváhagyott EU 
típusbizonyítványát, valamint amennyiben releváns a megajánlott gépek CE / EK 
megfelelőségi tanúsítványát.  

10. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata alátámasztásaként - mindkét rész vonatkozásában - 
csatolnia kell gyártói prospektust vagy gyártó vagy hivatalos képviselője által hitelesített ábrás 
termékismertetőt, vagy a munkagép részletes leírását, melyből minden megajánlott 
paraméter megléte igazolható.  

11. FAKSZ: Bálint Gyöngyi. Lajstromszáma: OO700 
12. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
13. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143. § (2)-(3) bek. szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 

14. Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§ (5)-(6)-ra. 
15. AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a Kbt. 81. § (5) bek. szerint jár el. 
16. A beruházás megvalósítása a Belügyminisztérium által 2021.12.14. napján kiadott Támogatói 

Okirat keretében valósul meg. 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám:1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 

Internetcím: www.kozbeszerzes.hu  (URL) Fax: +36 18828593 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
http://www.kozbeszerzes.hu/
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Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) 

bekezdésének megfelelően. 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám:1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 

Internetcím: www.kozbeszerzes.hu  (URL) Fax: +36 18828593 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (2022.__.__.)  

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

_____________________________________________________________________________________________________

____ 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

4 ha az információ ismert 

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák 

mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
http://www.kozbeszerzes.hu/
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                                                                          49/2022 (III.10.) számú önkormányzati határozat 2.melléklete 

HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
(tervezet az 1. részhez) 

 
Amely létrejött egyrészről 

Pomáz Város Önkormányzata 
székhely: . 
adószám: 

törzsszám: 
képviseli: 

mint Vevő(a továbbiakban: Vevő) 
 
másrészről  

…. 
székhely: 

adószám: .. 
bankszámlaszám: .. 

cégjegyzékszám: 
statisztikai számjel 

képviseli:   
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó, Vevő és Eladó együtt a továbbiakban: Felek, vagy külön Fél) között, 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

1. Előzmények 

1.1. Vevő, mint Ajánlatkérő a „Munkagépek beszerzése” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a 
továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárásban 2 részre lehetett ajánlatot tenni, 
amelyre tekintettel a jelen szerződés nem a teljes mennyiségre vonatkozik. 

1.2. Vevő az Eladó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás „1. Ágaprító és seprőgép beszerzése” 
megnevezésű részében nyertes ajánlataként, ezért a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül 
szolgáltatási elemekkel vegyes, határidős adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek 
egymással.  

1.3. Vevő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja 
alapján szerződő hatóságnak minősül. 

1.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy Eladó a 
szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

1.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy Eladó köteles 
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 
megismerhetővé tenni, és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a haladéktalanul értesíteni. Eladó 
– a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt 
írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a 
megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. 

1.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és egyben 
köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
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a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. 
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

1.4. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű 
Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Az okirat benyújtásának elmaradása súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

1.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint 
- a szerződéstől elállhat, ha: 

• feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

• Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen 
olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

• az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 

1.6. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

1.7. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§-ában foglaltak szerinti 
átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, és felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési 
eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartásuk nincs. Vállalkozó vállalja, hogy 
amennyiben a fentiekben rögzített változás áll be, úgy arról a Vevőt 8 napon belül írásban 
tájékoztatják. Felek rögzítik, hogy a Vevő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a fenti 
feltételek valamelyike bekövetkezik. 

1.8. Eladó köteles a szerződés megkötésekor az átláthatósági nyilatkozatot a kitöltési útmutató szerint 
kitölteni és aláírni, és az abban kért adatokat a jogszabályok által előírt feltételekkel Vevőnek átadni. 

A nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan 5. számú mellékletét képezi. Eladó az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdés alapján tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem 
köthető meg és a szerződés alapján nem történhet kifizetés olyan szervezet részére, amely nem 
minősül átlátható szervezetnek. 

Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől 
számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Eladótudomásul veszi továbbá, hogy 
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, 
vagy attól elállni. 

1.9. Eladó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 
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2. A szerződés tárgya: 

2.1. Jelen Szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megvásárolja a jelen Szerződés 1. számú mellékleteként 
csatolt Közbeszerzési Műszaki Leírásban meghatározott fajtájú és mennyiségű termékeket. Termék 
alatt a felek mindazon ingókat értik, amelyeket Eladónak a Szerződés értelmében Vevő számára át kell 
adnia. 

A Szerződés szerint Eladó főszolgáltatása a Közbeszerzési Műszaki Leírás szerinti tulajdonságú, 
minőségű összesen  

• 1 db Késes, saját motoros, új ágaprítógép és 

• 1 db seprőgép 

határidőben történő átadása Vevő székhelyén. 

2.2. Felek megállapodnak, hogy sem mennyiségi eltérését, sem opciós mennyiséget nem rögzítenek a 
szerződésbe és vételi jogot sem alapítanak további mennyiségre. 

3. Felek jogai és kötelezettségei 

3.1. Vevő szolgáltatása 

3.1.1. Vevő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, feltételeket Eladó részére 
biztosítani. Vevő köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely Eladó teljesítését elősegíti. 

3.1.2. Vevő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni, a terméket átvenni és a vételárat megfizetni. 

3.2. Eladó szolgáltatása 

3.2.1. Eladó köteles az ajánlatában foglaltak szerinti és a szerződés szerinti termékeket Vevővel előzetesen 
egyeztetett időpontban, de legkésőbb a teljesítés határidején belül teljeskörűen átadni, illetve 
teljesíteni. 

3.2.2. Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani.  

3.2.3. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, rendeltetésszerű használathoz 
szükséges valamennyi iratot, dokumentációt, így különösen a forgalomba hozatalra és a jótállásra 
vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást a szerződésből őket érintő termékek 
vonatkozásában a Vevő részére átadni, illetve elektronikus úton is elérhetővé tenni, továbbá a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást a Vevő részére megadni.  

3.2.4. Eladó a Szerződés teljesítését követő 5 (öt) napon belül köteles a részére a teljesítéssel 
összefüggésben átadott dokumentumot a Vevőnek visszaadni. 

3.2.5. A teljesítés akkor történik meg, amikor a termék a Vevő részéről teljes körben átvételre került. Eddig 
az időpontig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik azzal, hogy az független attól, hogy az 
adott termék hol található. A tulajdonszerzés időpontja a 6.2.9 pont szerinti átvétel időpontja.  

3.3. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása (értve ez 
alatt a fuvarozást/fuvaroztatást) és átadása, valamint Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a 
jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek (különösen: összeszerelés, telepítés, üzembe 
helyezés, betanítás) teljesítése.  

3.4. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 
megfelelő, ha az átadott termék a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá megfelel a műszaki 
leírásban, továbbá az ajánlatban foglaltaknak. 

4. A szerződés hatálya, teljesítési határidő:  

4.1. A Szerződés mindkét fél általi kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontokban történő aláírás esetén a 
későbbi időpontban lép hatályba. 

4.2. A Szerződésben foglaltakat a hatályba lépéstől számított 60 napon belül kell teljesíteni. Felek rögzítik, 
hogy a jelen pont szerinti határidő kötbérterhes határidő. 
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4.3. Eladó előteljesítésre – Vevővel történő előzetes egyeztetés alapján – jogosult. 

5. A teljesítés módja, helyszíne 

5.1. A teljesítés helyszíne: Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. székhelye: 2013 Pomáz, 
Beniczky utca 35. 

5.2. A Termékre vonatkozó átadás-átvételi eljárás 

5.2.1. Vevő az átvételre felajánlott Terméket– kétszakaszos átadás-átvétel keretében – Mennyiségi átvételi 
eljárás (első szakasz) és Minőségi átvételi eljárás (második szakasz) alá vonja. 

5.2.2. A Mennyiségi átadás ütemezése vonatkozásában Eladó a Vevőt írásban előzetesen megfelelő időben 
értesíti. Az előzetes írásbeli értesítésben foglalt időpont nem eshet a teljesítési határidő időpontját 
megelőző 5 munkanapnál későbbi időpontra. 

5.2.3. A Mennyiségi átvételi eljárásról Felek Mennyiségi átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Vevő köteles a 
Mennyiségi átvételi eljárást annak megkezdése napján lefolytatni. Vevő képviseletében az átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult: Leidinger István polgármester vagy az általa meghatalmazott 
személy. 

5.2.4. A Mennyiségi átvételi eljárás sikeres lezárásakor megkezdődik a Minőségi átvételi eljárás, amelynek 
során Vevő az általa meghatározott ellenőrzéseket végzi el a Termékekre vonatkozóan. Vevő 
kizárólag hibátlan terméket vesz át. 

5.2.5. A Minőségi átvételi eljárásban Vevő számára 4 munkanap áll rendelkezésre, hogy az ellenőrzéseket, 
elvégezze, és a hibákat Eladó számára a Minőségi átvételi jegyzőkönyvben jelezze. Vevő 
képviseletében az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult: Leidinger István polgármester, 
vagy az általa meghatalmazott személy. 

5.2.6. A sikeres Minőségi átvételi eljárás feltétele, hogy Eladó a Minőségi átvételi jegyzőkönyv felvételétől 
számított 5 munkanapon belül javítja/cseréli az adott Termékre vonatkozóan esetlegesen feltárt 
hibákat, a javítás/csere tényét jelenti a Vevőnek és a Terméket átvételre felajánlja. Amennyiben a 
Vevő hiba kijavítását/cserét nem fogadja el, vagy újabb hibát állapít meg úgy Eladó ennek a 
hibá(k)nak a kijavítását az elvárható legrövidebb időn belül köteles megkezdeni, és a Terméket 
átvételre felajánlani. 

5.2.7. A Minőségi átvételi eljárásról a Felek Minőségi átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 

5.2.8. A tulajdonszerzés időpontja a Lényeges Hibát nem tartalmazó Minőségi átvételi jegyzőkönyv 
aláírásának időpontja. 

5.2.9. Felek megállapodnak, hogy a járműnyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges, megfelelő 
tartalommal bíró (pl. alvázszám, futásteljesítmény stb.) okiratot (pl. adásvételi-szerződés 
formanyomtatvány) a teljesítésigazolással egy időben aláírják.  

5.3. Teljesítés igazolása 

5.3.1. Vevő köteles Eladó teljesítésének elismeréséről az átvételi eljárások eredményét tartalmazó 
jegyzőkönyvek, Felek általi aláírását követő 2 munkanapon belül nyilatkozni, illetve a teljesítés 
elismerése esetén a teljesítési igazolást kiadni. A teljesítési igazolásban kizárólag hibátlan termék 
átvételére vonatkozó nyilatkozat szerepelhet.  

5.3.2. Amennyiben a teljesítési igazolás kiadása – olyan okból, amelyért Vevő felelős - késedelmesen 
történik, a határidő lejártának napja és a teljesítési igazolás kiadásának napja között eltelt idő fizetési 
késedelemnek minősül. 

5.3.3. A teljesítési igazolás alapján Eladó jogosult a vonatkozó számláját kiállítani és Vevő részére 
benyújtani. 

5.3.4. A teljesítés igazolására Vevő részéről Leidinger István polgármester jogosult. 
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6. Vételár, fizetési feltételek: 

6.1. A 2. pontban meghatározott termékek vételára az alábbi: 

ágaprítógép: (…) nettó Ft, azaz (….) nettó forint 

seprőgép: (…) nettó Ft, azaz (….) nettó forint 

azaz az Eladó ajánlata szerinti összeg.  

6.2. Eladó a Teljesítésigazolás átvételét követően 1 db számla kiállítására jogosult, azaz Vevő részszámlázási 
lehetőséget nem biztosít. 

6.3. A szerződés finanszírozása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. Az 5000 
fő feletti települések fejlesztési támogatása II. cím, 13. Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési 
feladatainak támogatása alcím elnevezésű előirányzata alapján nyújtott támogatásból történik.  

6.4. Vevő előleget semmilyen jogcímen nem fizet.  

6.5. A vételár tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő 
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
Eladó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Vevővel szemben semmiféle jogcímen nem 
támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik. 

6.6. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

6.7. Vevő a vételárat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a 
Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint. 

6.8. Késedelmes fizetés esetén Vevő, Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó 
késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016. évi IX. törvény) 
behajtási költségátalányt fizet. 

6.9. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek 
mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Vevő általi kézhezvétele keletkeztet. 

6.10. A számlát a következő címre kell benyújtani: Pomáz Város Önkormányzata (székhely: 2013 Pomáz, 
Kossuth Lajos utca 23-25.) 

6.11. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül kiállítani, majd a Vevő 
részére eljuttatni. A számlához a teljesítési igazolást mellékelni kell. Fizetés a szerződésszerű 
teljesítést követően történik Vevő által aláírt teljesítést igazoló okmány és Eladó által kiállított, 
cégszerűen aláírt és benyújtott számla alapján. 

6.12. Eladó jelen Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.  

7. A szerződés megerősítése 

7.1. Késedelmi kötbér: 

Eladó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a jelen szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Vevőnek. A kötbér mértéke a 
nettó vételár 1,5%-a naponta. A késedelemi kötbér maximális mértéke a nettó vételár 15%-a. A 10 
napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, 
amely okán Eladó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

7.2. Meghiúsulási kötbér 

Amennyiben olyan okból, amiért Eladó felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe menése 
meghiúsul, köteles Eladó Vevőnek a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke 15%-nak 
megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 
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7.3. Vevő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek Eladó köteles 8 naptári 
napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Eladó a fenti irat kézhezvételét követő 3 
munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor 
a kötbér elismertnek tekintendő, és a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt egyéb beszámítási feltételek 
teljesülésekor a kötbér a Eladói számlába beszámítható. 

7.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő 
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.  

7.5. A nem szerződésszerű teljesítés Vevő által történő elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő igényekről. 

7.6. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására 36 hónap, valamint megajánlása szerinti 
…………… hónap azaz összesen …………………… hónap jótállást vállal. 

7.7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba feltárásától számított 3 munkanapon belül köteles a Termék 
javítását elkezdeni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 munkanap. 
Amennyiben a fenti idő nem tartható, a Felek által kölcsönösen megállapított időtartam az irányadó. 

7.8. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti Eladó, Vevő 
jogosult a munkát harmadik személlyel Eladó költségére elvégeztetni. Ezen eset a jótállás fennállását 
csak akkor befolyásolja, ha Eladó kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett 
munka okozta a később bekövetkezett hibát. 

7.9. Eladó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott 
károkért, függetlenül attól, hogy az Vevőre vagy harmadik személyekre hárul, beleértve a támogatási 
szerződés alapján, szerződésszegés esetére visszafizetendő összegre is. Harmadik személyekre háruló 
kár esetén Eladó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül Vevőt teljeskörűen 
mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Vevő a kártérítési igényt teljesítette, köteles 
a fenti határidőben a Vevő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni 
kell a sérelemre/sérelemdíjra is. 

7.10. Amennyiben Eladó teljesítésével kapcsolatban Vevő ellen per indul, Eladó – amennyiben erre jogi 
lehetőség van - Vevő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Vevő 
pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges, köteles a Vevő pernyertességét egyéb 
módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív 
jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban hárult a 
Vevőre. 

8. Együttműködés a teljesítés során: 

8.1. Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az 
alábbiak szerint. Felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében, illetve adataikban bekövetkező 
változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a 
mulasztó Fél felel. A kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül 
szerződésmódosításnak. 

8.2. A Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

8.2.1. A Vevő részéről, jognyilatkozattételre jogosult  

Név:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

8.2.2. A Vevő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név:  

Telefonszám:  
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E-mail cím:  

8.2.3. Eladó képviseletében jognyilatkozat tételére kizárólag a társaság cégjegyzésre jogosult képviselői 
jogosultak. A Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Eladó részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt 
személy: 

Név:   

Telefonszám: 

E-mail cím:   

8.2.4. Szerződő Felek által elküldött értesítéseket a következő napokon kell közöltnek tekinteni: 

• személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az adott 
félnél igazoltan átadják; 

• postai (tértivevényes, ajánlott, avagy egyéb könyvelt) küldemény esetén, amikor annak 
kézbesítése igazoltan megtörténik, azzal, hogy amennyiben a küldemény „ismeretlen”, 
„elköltözött”, „nem vette” át vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a másik Szerződő Fél 
címéről, akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a küldeményt a posta visszafordította; 

• e-mail címre küldött levelet az elküldéstől számított második munkanapon vagy a 
tudomásulvételt visszaigazoló e-mail napján. 

8.2.5. Felek rögzítik, hogy az egymásnak a fentiek szerint megküldött nyilatkozatokat akkor is közöltnek 
tekintik, ha az azért nem jutott a másik Szerződő Fél tudomására, mert a kézbesítést bármely módon 
megakadályozta (pl.: nem kereste, a megadott címen ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az 
átvételt megtagadta, az elektronikus levelezőrendszerébe nem lépett be). 

9. Titoktartás: 

9.1.1. Eladó alkalmazottjait, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket 
titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, birtokukba került, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan 
hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma 
vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala Vevő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené.  

9.1.2. A titoktartási kötelezettség a Szerződés alapját képező Keretmegállapodás megszűnésétől számított 
3 (három) évig áll fenn. A titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseknek Eladó 
alkalmazottai, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, 
betartatása, illetve a betartásának ellenőrzése Eladó kötelezettsége, illetve felelőssége. A 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez 
szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – Eladót terhelik, kivéve, 
ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható. 

9.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződéssel és Vevő tevékenységével összefüggésben 
tudomásukra jutott mindennemű információ – függetlenül annak megjelenési formájától – 
tekintetében lejárati határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt Felek nem 
jogosultak harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni 
a Felek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

9.3. Eladó tudomásul veszi, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapján – a Vevő rendelkezésükre bocsátott személyes 
és különleges adatokat csak a szerződés hatálya alatt és olyan mértékben kezelheti, amilyen 
mértékben a szerződésben rögzített feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges figyelembe 
véve a hivatkozott jogszabály adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését.  

9.4. Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal azért, hogy a szerződés teljesítése 
során minden, Vevővel kapcsolatban tudomására jutott adatot, minősített adatot, információt csak 
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szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez használhatja fel, azokat kizárólag Vevő előzetes és 
kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik személy részére, a szerződés megszűnésével 
egyidejűleg ezen adatokat, információkat, iratokat, az ezekről készült másolatokat köteles Vevőnek 
visszaszolgáltatni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. 

9.5. Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a feladat 
teljesítése során bármilyen módon tudomásukra jutott, illetve birtokába került adatot, minősített 
adatot, tényt, információt bizalmasan kezeli, nem teszi hozzáférhetővé, azokat titokként megőrzi, 
nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használják fel a jelen szerződésen kívül eső, általuk 
folytatott tevékenység során. Tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag Vevő előzetes és kifejezett 
írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik személy részére. 

9.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása jelen 
Szerződés aláírásától időbeli korlátozás nélkül érvényes és a jelen szerződés bármely módon történő 
megszüntetése esetén is hatályban marad. 

9.7. Eladó köteles a szerződés teljesítésében részt vevővel (szerződő fél tisztségviselője, tagja, 
munkavállalója, vele polgári vagy egyéb jogviszonyban álló személy) - a jelen pontban 
meghatározottakkal egyező - titoktartási nyilatkozatot aláíratni. Harmadik személynek minősülnek 
mindazok, akik a titoktartási nyilatkozatot nem írják alá.  

9.8. Eladó kijelenti, hogy kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a Vevő valamennyi, a jelen 
pontban vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni kárát, illetve sérelemdíját, amennyiben a 
titoktartási kötelezettséget a szerződő fél, továbbá a jelen szerződés mellékleteként csatolt 
titoktartásra kötelezett szándékosan vagy gondatlanul megszegi. 

9.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértésének polgári és büntetőjogi 
jogkövetkezményeiért a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerinti büntetőjogi és polgári 
jogi szabályok szerint felel. 

9.10. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén Vevő kártalanítási kötelezettség nélkül azonnali 
hatállyal jogosult a szerződést felmondani. 

10. Alvállalkozók 

10.1. Eladó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó 
igénybevételénél a Kbt. és a Közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadók. Az alvállalkozókkal kötött 
szerződésekre a Kbt. szabályai értelemszerűen irányadók. 

10.2. Eladó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói 
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett 
alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók 
(közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

10.3. Vevő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Eladó figyelmét a Kbt. 138-139. §-
ban foglaltakra.  

11. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

11.1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. tulajdonátruházási szerződésre vonatkozó 
szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével. 

11.2. A jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

11.3. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani másik 
fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos 
szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb 
ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését 
önmagában megalapozza. 

11.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Eladó részéről különösen, ha 
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a. Eladó kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy 
határidőre való teljesítés nem lehetséges, vagy 

b. Eladó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy 

c. Eladó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 
cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

d. Eladóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy 

e. Eladó jelen szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt 
a szerződés feljogosítja Vevőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy 

f. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más 
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - Eladó megszegi, különösen a Kbt. 
136. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. § (1) bekezdésének megsértése esetén, vagy 

g. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy 

h. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy 

i. Eladó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy 

j. Eladó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy 

k. Eladó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. 

11.5. Eladó jogosult jelen szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Vevő – olyan okból, 
amelyért felelős –  

a. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy  

b. egyébként Eladó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

11.6. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Eladó a megszűnésig teljesített 
szolgáltatások ellenértékére jogosult. 

11.7. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő 
fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos 
(fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó 
nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos 
szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot 
alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem 
lehetséges. 

12. A szerződés tartalmának értelmezése, záró rendelkezések 

12.1. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 
ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai, különösen a Kbt., továbbá a 
Kbt. által engedett körben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

12.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, 
írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosul az alábbi esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bejegyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 
másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 

12.3. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Eladót mentesítsék az 
olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve 
a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős 
lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy 
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indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy 
a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen 
érvényesítette. 

12.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, 
így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi 
rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 
alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a 
szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés 
részét képezi). 

12.5. Jelen szerződés …….. megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Vevő 
példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve a döntések és 
döntéselőkészítő anyagok. 

12.6. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének 
(Eladónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 

13. Mellékletek 

1. számú melléklet: Műszaki leírás 
2. számú melléklet: Eladó ajánlata (Vételár) 

 

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt …. (…..) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből Vevőt … példány illeti. 
 

…………………………………………… 
 

képviseletében 
………….. 

Vevő 

 ………………………………………………… 
……………... 

képviseletében 
……………….. 

Eladó 

..2022…. ………, 2022… 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

Szakmai ellenjegyzés: 
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                                                                            49/2022 (III.10.) számú önkormányzati határozat 3.melléklete 

 

HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
(tervezet a 2. részhez) 

 
Amely létrejött egyrészről 

Pomáz Város Önkormányzata 
székhely: . 
adószám: 

törzsszám: 
képviseli: 

mint Vevő(a továbbiakban: Vevő) 
 
másrészről  

…. 
székhely: 

adószám: .. 
bankszámlaszám: .. 

cégjegyzékszám: 
statisztikai számjel 

képviseli:   
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó, Vevő és Eladó együtt a továbbiakban: Felek, vagy külön Fél) között, 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

1. Előzmények 

1.1. Vevő, mint Ajánlatkérő a „Munkagépek beszerzése” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a 
továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárásban 2 részre lehetett ajánlatot tenni, 
amelyre tekintettel a jelen szerződés nem a teljes mennyiségre vonatkozik. 

1.2. Vevő az Eladó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás „2. HÓTOLÓ TEHERGÉPJÁRMŰ” 
megnevezésű részében nyertes ajánlataként, ezért a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül 
szolgáltatási elemekkel vegyes, határidős adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek 
egymással.  

1.3. Vevő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja 
alapján szerződő hatóságnak minősül. 

1.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy Eladó a 
szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

1.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy Eladó köteles 
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 
megismerhetővé tenni, és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a haladéktalanul értesíteni. Eladó 
– a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt 
írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a 
megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. 
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1.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és egyben 
köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. 
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

1.4. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű 
Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Az okirat benyújtásának elmaradása súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

1.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint 
- a szerződéstől elállhat, ha: 

• feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

• Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen 
olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

• az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 

1.6. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

1.7. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§-ában foglaltak szerinti 
átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, és felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési 
eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartásuk nincs. Vállalkozó vállalja, hogy 
amennyiben a fentiekben rögzített változás áll be, úgy arról a Vevőt 8 napon belül írásban 
tájékoztatják. Felek rögzítik, hogy a Vevő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a fenti 
feltételek valamelyike bekövetkezik. 

1.8. Eladó köteles a szerződés megkötésekor az átláthatósági nyilatkozatot a kitöltési útmutató szerint 
kitölteni és aláírni, és az abban kért adatokat a jogszabályok által előírt feltételekkel Vevőnek átadni. 

A nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan 5. számú mellékletét képezi. Eladó az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdés alapján tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem 
köthető meg és a szerződés alapján nem történhet kifizetés olyan szervezet részére, amely nem 
minősül átlátható szervezetnek. 

Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől 
számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Eladótudomásul veszi továbbá, hogy 
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, 
vagy attól elállni. 
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1.9. Eladó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

 

2. A szerződés tárgya: 

2.1. Jelen Szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megvásárolja a jelen Szerződés 1. számú mellékleteként 
csatolt Közbeszerzési Műszaki Leírásban meghatározott fajtájú és mennyiségű termékeket. Termék 
alatt a felek mindazon ingókat értik, amelyeket Eladónak a Szerződés értelmében Vevő számára át kell 
adnia. 

A Szerződés szerint Eladó főszolgáltatása a Közbeszerzési Műszaki Leírás szerinti tulajdonságú, 
minőségű összesen 1 db hótoló tehergépjármű határidőben történő átadása Vevő székhelyén. 

2.2. Felek megállapodnak, hogy sem mennyiségi eltérését, sem opciós mennyiséget nem rögzítenek a 
szerződésbe és vételi jogot sem alapítanak további mennyiségre. 

3. Felek jogai és kötelezettségei 

3.1. Vevő szolgáltatása 

3.1.1. Vevő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, feltételeket Eladó részére 
biztosítani. Vevő köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely Eladó teljesítését elősegíti. 

3.1.2. Vevő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni, a terméket átvenni és a vételárat megfizetni. 

3.2. Eladó szolgáltatása 

3.2.1. Eladó köteles az ajánlatában foglaltak szerinti és a szerződés szerinti termékeket Vevővel előzetesen 
egyeztetett időpontban, de legkésőbb a teljesítés határidején belül teljeskörűen átadni, illetve 
teljesíteni. 

3.2.2. Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani.  

3.2.3. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, rendeltetésszerű használathoz 
szükséges valamennyi iratot, dokumentációt, így különösen a forgalomba hozatalra és a jótállásra 
vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást a szerződésből őket érintő termékek 
vonatkozásában a Vevő részére átadni, illetve elektronikus úton is elérhetővé tenni, továbbá a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást a Vevő részére megadni.  

3.2.4. Eladó a Szerződés teljesítését követő 5 (öt) napon belül köteles a részére a teljesítéssel 
összefüggésben átadott dokumentumot a Vevőnek visszaadni. 

3.2.5. A teljesítés akkor történik meg, amikor a termék a Vevő részéről teljes körben átvételre került. Eddig 
az időpontig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik azzal, hogy az független attól, hogy az 
adott termék hol található. A tulajdonszerzés időpontja a 6.2.9 pont szerinti átvétel időpontja.  

3.3. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása (értve ez 
alatt a fuvarozást/fuvaroztatást) és átadása, valamint Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a 
jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek (különösen: összeszerelés, telepítés, üzembe 
helyezés, betanítás) teljesítése.  

3.4. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 
megfelelő, ha az átadott termék a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá megfelel a műszaki 
leírásban, továbbá az ajánlatban foglaltaknak. 

4. A szerződés hatálya, teljesítési határidő:  

4.1. A Szerződés mindkét fél általi kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontokban történő aláírás esetén a 
későbbi időpontban lép hatályba. 
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4.2. A Szerződésben foglaltakat a hatályba lépéstől számított 60 napon belül kell teljesíteni. Felek rögzítik, 
hogy a jelen pont szerinti határidő kötbérterhes határidő. 

4.3. Eladó előteljesítésre – Vevővel történő előzetes egyeztetés alapján – jogosult. 

5. A teljesítés módja, helyszíne 

5.1. A teljesítés helyszíne: Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. székhelye: 2013 Pomáz, 
Beniczky utca 35. 

5.2. A Termékre vonatkozó átadás-átvételi eljárás 

5.2.1. Vevő az átvételre felajánlott Terméket– kétszakaszos átadás-átvétel keretében – Mennyiségi átvételi 
eljárás (első szakasz) és Minőségi átvételi eljárás (második szakasz) alá vonja. 

5.2.2. A Mennyiségi átadás ütemezése vonatkozásában Eladó a Vevőt írásban előzetesen megfelelő időben 
értesíti. Az előzetes írásbeli értesítésben foglalt időpont nem eshet a teljesítési határidő időpontját 
megelőző 5 munkanapnál későbbi időpontra. 

5.2.3. A Mennyiségi átvételi eljárásról Felek Mennyiségi átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Vevő köteles a 
Mennyiségi átvételi eljárást annak megkezdése napján lefolytatni. Vevő képviseletében az átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult: Leidinger István polgármester, vagy az általa 
meghatalmazott személy. 

5.2.4. A Mennyiségi átvételi eljárás sikeres lezárásakor megkezdődik a Minőségi átvételi eljárás, amelynek 
során Vevő az általa meghatározott ellenőrzéseket végzi el a Termékekre vonatkozóan. Vevő 
kizárólag hibátlan terméket vesz át. 

5.2.5. A Minőségi átvételi eljárásban Vevő számára 4 munkanap áll rendelkezésre, hogy az ellenőrzéseket, 
elvégezze, és a hibákat Eladó számára a Minőségi átvételi jegyzőkönyvben jelezze. Vevő 
képviseletében az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult: Leidinger István polgármester, 
vagy az általa meghatalmazott személy. 

5.2.6. A sikeres Minőségi átvételi eljárás feltétele, hogy Eladó a Minőségi átvételi jegyzőkönyv felvételétől 
számított 5 munkanapon belül javítja/cseréli az adott Termékre vonatkozóan esetlegesen feltárt 
hibákat, a javítás/csere tényét jelenti a Vevőnek és a Terméket átvételre felajánlja. Amennyiben a 
Vevő hiba kijavítását/cserét nem fogadja el, vagy újabb hibát állapít meg úgy Eladó ennek a 
hibá(k)nak a kijavítását az elvárható legrövidebb időn belül köteles megkezdeni, és a Terméket 
átvételre felajánlani. 

5.2.7. A Minőségi átvételi eljárásról a Felek Minőségi átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 

5.2.8. A tulajdonszerzés időpontja a Lényeges Hibát nem tartalmazó Minőségi átvételi jegyzőkönyv 
aláírásának időpontja. 

5.2.9. Felek megállapodnak, hogy a járműnyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges, megfelelő 
tartalommal bíró (pl. alvázszám, futásteljesítmény stb.) okiratot (pl. adásvételi-szerződés 
formanyomtatvány) a teljesítésigazolással egy időben aláírják.  

5.3. Teljesítés igazolása 

5.3.1. Vevő köteles Eladó teljesítésének elismeréséről az átvételi eljárások eredményét tartalmazó 
jegyzőkönyvek, Felek általi aláírását követő 2 munkanapon belül nyilatkozni, illetve a teljesítés 
elismerése esetén a teljesítési igazolást kiadni. A teljesítési igazolásban kizárólag hibátlan termék 
átvételére vonatkozó nyilatkozat szerepelhet.  

5.3.2. Amennyiben a teljesítési igazolás kiadása – olyan okból, amelyért Vevő felelős - késedelmesen 
történik, a határidő lejártának napja és a teljesítési igazolás kiadásának napja között eltelt idő fizetési 
késedelemnek minősül. 

5.3.3. A teljesítési igazolás alapján Eladó jogosult a vonatkozó számláját kiállítani és Vevő részére 
benyújtani. 
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5.3.4. A teljesítés igazolására Vevő részéről Leidinger Isván polgármester, jogosult. 

6. Vételár, fizetési feltételek: 

6.1. A 2. pontban meghatározott termékek vételára az alábbi: 

(…) nettó Ft, azaz (….) nettó forint 

azaz az Eladó ajánlata szerinti összeg.  

6.2. Eladó a Teljesítésigazolás átvételét követően 1 db számla kiállítására jogosult, azaz Vevő részszámlázási 
lehetőséget nem biztosít. 

6.3. A szerződés finanszírozása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. Az 5000 
fő feletti települések fejlesztési támogatása II. cím, 13. Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési 
feladatainak támogatása alcím elnevezésű előirányzata alapján nyújtott támogatásból történik.  

6.4. Vevő előleget semmilyen jogcímen nem fizet.  

6.5. A vételár tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő 
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
Eladó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Vevővel szemben semmiféle jogcímen nem 
támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik. 

6.6. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

6.7. Vevő a vételárat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a 
Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint. 

6.8. Késedelmes fizetés esetén Vevő, Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó 
késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016. évi IX. törvény) 
behajtási költségátalányt fizet. 

6.9. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek 
mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Vevő általi kézhezvétele keletkeztet. 

6.10. A számlát a következő címre kell benyújtani: Pomáz Város Önkormányzata (székhely: 2013 Pomáz, 
Kossuth Lajos utca 23-25.) 

6.11. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül kiállítani, majd a Vevő 
részére eljuttatni. A számlához a teljesítési igazolást mellékelni kell. Fizetés a szerződésszerű 
teljesítést követően történik Vevő által aláírt teljesítést igazoló okmány és Eladó által kiállított, 
cégszerűen aláírt és benyújtott számla alapján. 

6.12. Eladó jelen Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.  

7. A szerződés megerősítése 

7.1. Késedelmi kötbér: 

Eladó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a jelen szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Vevőnek. A kötbér mértéke a 
nettó vételár 1,5%-a naponta. A késedelemi kötbér maximális mértéke a nettó vételár 15%-a. A 10 
napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, 
amely okán Eladó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

7.2. Meghiúsulási kötbér 

Amennyiben olyan okból, amiért Eladó felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe menése 
meghiúsul, köteles Eladó Vevőnek a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke 15%-nak 
megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 
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7.3. Vevő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek Eladó köteles 8 naptári 
napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Eladó a fenti irat kézhezvételét követő 3 
munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor 
a kötbér elismertnek tekintendő, és a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt egyéb beszámítási feltételek 
teljesülésekor a kötbér az Eladói számlába beszámítható. 

7.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő 
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.  

7.5. A nem szerződésszerű teljesítés Vevő által történő elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő igényekről. 

7.6. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására 36 hónap, valamint megajánlása szerinti 
…………… hónap azaz összesen …………………… hónap jótállást vállal. 

7.7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba feltárásától számított 3 munkanapon belül köteles a Termék 
javítását elkezdeni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 munkanap. 
Amennyiben a fenti idő nem tartható, a Felek által kölcsönösen megállapított időtartam az irányadó. 

7.8. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti Eladó, Vevő 
jogosult a munkát harmadik személlyel Eladó költségére elvégeztetni. Ezen eset a jótállás fennállását 
csak akkor befolyásolja, ha Eladó kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett 
munka okozta a később bekövetkezett hibát. 

7.9. Eladó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott 
károkért, függetlenül attól, hogy az Vevőre vagy harmadik személyekre hárul, beleértve a támogatási 
szerződés alapján, szerződésszegés esetére visszafizetendő összegre is. Harmadik személyekre háruló 
kár esetén Eladó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül Vevőt teljeskörűen 
mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Vevő a kártérítési igényt teljesítette, köteles 
a fenti határidőben a Vevő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni 
kell a sérelemre/sérelemdíjra is. 

7.10. Amennyiben Eladó teljesítésével kapcsolatban Vevő ellen per indul, Eladó – amennyiben erre jogi 
lehetőség van - Vevő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Vevő 
pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges, köteles a Vevő pernyertességét egyéb 
módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív 
jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban hárult a 
Vevőre. 

8. Együttműködés a teljesítés során: 

8.1. Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az 
alábbiak szerint. Felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében, illetve adataikban bekövetkező 
változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a 
mulasztó Fél felel. A kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül 
szerződésmódosításnak. 

8.2. A Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

8.2.1. A Vevő részéről, jognyilatkozattételre jogosult  

Név:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

8.2.2. A Vevő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név:  

Telefonszám:  
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E-mail cím:  

8.2.3. Eladó képviseletében jognyilatkozat tételére kizárólag a társaság cégjegyzésre jogosult képviselői 
jogosultak. A Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Eladó részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt 
személy: 

Név:   

Telefonszám: 

E-mail cím:   

8.2.4. Szerződő Felek által elküldött értesítéseket a következő napokon kell közöltnek tekinteni: 

• személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az adott 
félnél igazoltan átadják; 

• postai (tértivevényes, ajánlott, avagy egyéb könyvelt) küldemény esetén, amikor annak 
kézbesítése igazoltan megtörténik, azzal, hogy amennyiben a küldemény „ismeretlen”, 
„elköltözött”, „nem vette” át vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a másik Szerződő Fél 
címéről, akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a küldeményt a posta visszafordította; 

• e-mail címre küldött levelet az elküldéstől számított második munkanapon vagy a 
tudomásulvételt visszaigazoló e-mail napján. 

8.2.5. Felek rögzítik, hogy az egymásnak a fentiek szerint megküldött nyilatkozatokat akkor is közöltnek 
tekintik, ha az azért nem jutott a másik Szerződő Fél tudomására, mert a kézbesítést bármely módon 
megakadályozta (pl.: nem kereste, a megadott címen ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az 
átvételt megtagadta, az elektronikus levelezőrendszerébe nem lépett be). 

9. Titoktartás: 

9.1.1. Eladó alkalmazottjait, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket 
titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, birtokukba került, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan 
hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma 
vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala Vevő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené.  

9.1.2. A titoktartási kötelezettség a Szerződés alapját képező Keretmegállapodás megszűnésétől számított 
3 (három) évig áll fenn. A titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseknek Eladó 
alkalmazottai, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, 
betartatása, illetve a betartásának ellenőrzése Eladó kötelezettsége, illetve felelőssége. A 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez 
szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – Eladót terhelik, kivéve, 
ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható. 

9.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződéssel és Vevő tevékenységével összefüggésben 
tudomásukra jutott mindennemű információ – függetlenül annak megjelenési formájától – 
tekintetében lejárati határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt Felek nem 
jogosultak harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni 
a Felek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

9.3. Eladó tudomásul veszi, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapján – a Vevő rendelkezésükre bocsátott személyes 
és különleges adatokat csak a szerződés hatálya alatt és olyan mértékben kezelheti, amilyen 
mértékben a szerződésben rögzített feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges figyelembe 
véve a hivatkozott jogszabály adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését.  

9.4. Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal azért, hogy a szerződés teljesítése 
során minden, Vevővel kapcsolatban tudomására jutott adatot, minősített adatot, információt csak 
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szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez használhatja fel, azokat kizárólag Vevő előzetes és 
kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik személy részére, a szerződés megszűnésével 
egyidejűleg ezen adatokat, információkat, iratokat, az ezekről készült másolatokat köteles Vevőnek 
visszaszolgáltatni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. 

9.5. Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a feladat 
teljesítése során bármilyen módon tudomásukra jutott, illetve birtokába került adatot, minősített 
adatot, tényt, információt bizalmasan kezeli, nem teszi hozzáférhetővé, azokat titokként megőrzi, 
nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használják fel a jelen szerződésen kívül eső, általuk 
folytatott tevékenység során. Tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag Vevő előzetes és kifejezett 
írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik személy részére. 

9.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása jelen 
Szerződés aláírásától időbeli korlátozás nélkül érvényes és a jelen szerződés bármely módon történő 
megszüntetése esetén is hatályban marad. 

9.7. Eladó köteles a szerződés teljesítésében részt vevővel (szerződő fél tisztségviselője, tagja, 
munkavállalója, vele polgári vagy egyéb jogviszonyban álló személy) - a jelen pontban 
meghatározottakkal egyező - titoktartási nyilatkozatot aláíratni. Harmadik személynek minősülnek 
mindazok, akik a titoktartási nyilatkozatot nem írják alá.  

9.8. Eladó kijelenti, hogy kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a Vevő valamennyi, a jelen 
pontban vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni kárát, illetve sérelemdíját, amennyiben a 
titoktartási kötelezettséget a szerződő fél, továbbá a jelen szerződés mellékleteként csatolt 
titoktartásra kötelezett szándékosan vagy gondatlanul megszegi. 

9.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértésének polgári és büntetőjogi 
jogkövetkezményeiért a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerinti büntetőjogi és polgári 
jogi szabályok szerint felel. 

9.10. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén Vevő kártalanítási kötelezettség nélkül azonnali 
hatállyal jogosult a szerződést felmondani. 

10. Alvállalkozók 

10.1. Eladó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó 
igénybevételénél a Kbt. és a Közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadók. Az alvállalkozókkal kötött 
szerződésekre a Kbt. szabályai értelemszerűen irányadók. 

10.2. Eladó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói 
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett 
alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók 
(közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

10.3. Vevő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Eladó figyelmét a Kbt. 138-139. §-
ban foglaltakra.  

11. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

11.1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. tulajdonátruházási szerződésre vonatkozó 
szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével. 

11.2. A jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

11.3. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani másik 
fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos 
szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb 
ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését 
önmagában megalapozza. 

11.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Eladó részéről különösen, ha 
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a. Eladó kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy 
határidőre való teljesítés nem lehetséges, vagy 

b. Eladó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy 

c. Eladó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 
cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

d. Eladóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy 

e. Eladó jelen szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt 
a szerződés feljogosítja Vevőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy 

f. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más 
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - Eladó megszegi, különösen a Kbt. 
136. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. § (1) bekezdésének megsértése esetén, vagy 

g. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy 

h. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy 

i. Eladó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy 

j. Eladó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy 

k. Eladó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. 

11.5. Eladó jogosult jelen szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Vevő – olyan okból, 
amelyért felelős –  

a. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy  

b. egyébként Eladó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

11.6. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Eladó a megszűnésig teljesített 
szolgáltatások ellenértékére jogosult. 

11.7. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő 
fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos 
(fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó 
nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos 
szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot 
alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem 
lehetséges. 

12. A szerződés tartalmának értelmezése, záró rendelkezések 

12.1. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 
ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai, különösen a Kbt., továbbá a 
Kbt. által engedett körben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

12.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, 
írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosul az alábbi esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bejegyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 
másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 

12.3. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Eladót mentesítsék az 
olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve 
a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős 
lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy 
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indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy 
a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen 
érvényesítette. 

12.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, 
így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi 
rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 
alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a 
szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés 
részét képezi). 

12.5. Jelen szerződés …….. megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Vevő 
példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve a döntések és 
döntéselőkészítő anyagok. 

12.6. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének 
(Eladónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 

13. Mellékletek 

1. számú melléklet: Műszaki leírás 
2. számú melléklet: Eladó ajánlata (Vételár) 

 

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt …. (…..) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből Vevőt … példány illeti. 
 

…………………………………………… 
 

képviseletében 
………….. 

Vevő 

 ………………………………………………… 
……………... 

képviseletében 
……………….. 

Eladó 

..2022…. ………, 2022… 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

Szakmai ellenjegyzés: 


