
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Csaholc Általános Iskola felújításához és bővítéséhez tantermi, tanári 
berendezések, illetve tanulási képességet segítő taneszközök szállítási 

szerződéséhez

A 2003. évi CXXIX.  törvény -  a közbeszerzésekről – 306./A §. (3) bekezdésének megfelelően a 
közbeszerzési eljárások alapján létrejövő szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az  Ajánlatkérési  Dokumentáció,  és  annak  részét  képező  Általános  Szerződéses  Feltételek  a 
tárgyi szerződés teljesítése során a szerződő felek közötti együttműködést, azok kötelezettségeit, 
a  szállításra  vonatkozó  feltételeket  és  követelményeket,  a  teljesítést  és  ellenszolgáltatást, 
valamint  garanciális  kötelezettségeket  rögzítik,  de  nem  ismétlik  meg  mindenben  a  Ptk. 
rendelkezéseit.

Miután Szállító (nyertes Ajánlattevő) a közbeszerzési eljárás dokumentumai között megismerte a 
jelen Szerződési Feltételeket – ajánlatában annak elfogadására kifejezetten nyilatkozott – a Ptk. 
rendelkezései a jelen szerződésre akkor is alkalmazandók, ha azok részletes kifejtése az Ajánlati 
Felhívásban, az Ajánlatkérési Dokumentációban nem történt meg.

A Szerződési Feltételek a létrejövő Szállítási szerződés szerves részét képezik. 

I. A Megrendelő kötelezettségei

1.   A  Megrendelőnek  meg  kell  nevezni  legalább  egy  személyt,  aki  a  Megrendelő 
meghatalmazása  alapján  jogosult  a  Megrendelő  szerződéses  kötelezettségeinek  teljesítése  és 
jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével 
a  kapcsolatot  tartani,  arra  vonatkozó  igény  felmerülése  esetén  a  szerződésmódosítást 
előkészíteni. 

A  képviselő  személyét  Megrendelő  a  vállalkozási  szerződésben  nevezi  meg.  A  képviselő 
személyének a megváltoztatása esetén legkésőbb 3 napon belül értesíti a Vállalkozót képviselője 
személyéről és meghatalmazása terjedelméről. Megrendelő a képviseletét Lebonyolító szervezet 
útján is elláthatja.

2.    Amennyiben  szükséges,  a  szerződés  aláírásának  napjától  számított  30  napon  belül  a 
Megrendelő  köteles  a  Szállítónak  átadni  a  szerződés  teljesítéséhez  elengedhetetlen  rajzok, 
valamint leírások és egyéb dokumentumok egy-egy másolatát.

II. A Szállító kötelezettségei

3.  A Szállító köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve az áruk tervezését, 
gyártását, a teljesítés helyére történő szállítását, beépítését, felszerelését, tesztelését, valamint az 
árukban mutatkozó meghibásodások kijavítását is. A specifikáció 33. 37. 38. 39. és 40. sorszámú 
tételek elektromos-, víz- ill. szennyvíz bekötése, a csatlakozások kiépítése nem tartozik Szállító 
kötelezettségei közé.

4.  A Szállító köteles betartani a Megrendelő által adott utasításokat. Ha a Szállító úgy ítéli meg, 
hogy az utasítás meghaladja a szerződés terjedelmét, köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni az 
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utasítás kézhezvételének napjától számított 3 napon belül. Az utasítások végrehajtását nem lehet 
megtagadni ezen értesítésre hivatkozással.

5.  A  Szállító  képviselője  a  szállítási  szerződésben  meghatározott  személy,  aki  a  Szállító 
meghatalmazása alapján jogosult  a Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai 
gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Megrendelő képviselőjével a 
kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. 

A  képviselő  személyében  történő  változásról  Szállító  köteles  a  Megrendelőt  24  órán  belül 
írásban (levélben vagy faxon) tájékoztatni.

6.  Ha a szállítási szerződést több Szállító köti meg a Megrendelővel, a Szállítók egyetemlegesen 
felelnek a szerződés teljesítéséért, kötelesek továbbá – a Megrendelő kérésére – kijelölni egy 
olyan személyt, aki képviselőként jár el a nevükben.

7.  A teljesítés során a szerződéses ár 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére a Szállító 
kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Szállító ezen munkákra 
más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok 
miatt  bekövetkező  körülmények  a  szerződésnek,  vagy  annak  egy  részének  teljesítését 
ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja hozzájárulását. 

8. A Szállító egyebekben csak az ajánlatban megjelölt munkarészeket adhatja alvállalkozásba. 
Az  alvállalkozóról  és  az  általa  végzendő  munkákról  Megrendelőt  tájékoztatni  kell. 
Jogosulatlanul  igénybe  vett  alvállalkozó  esetén  a  Megrendelő  felszólíthatja  a  Szállítót  a 
szerződésszegés  megszüntetésére,  amennyiben  az  három  napon  belül  nem  történik  meg,  a 
Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felbontására.

Az  alvállalkozóknak  meg  kell  felelniük  a  közbeszerzési  eljárásban  az  alvállalkozókra 
meghatározott követelményeknek. 

A Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; 
alvállalkozó  jogosulatlan  igénybevétele  esetén  pedig  felelős  minden  olyan  kárért  is,  amely 
anélkül nem következett volna be.

III. Átruházás (engedményezés)

9.   Engedményezés  érvényesen  csak  írásban  jöhet  létre,  amelyben  a  jogosult  követelését 
harmadik személyre ruházza át.

A Szállító csak a Megrendelő előzetes írásbeli  engedélyével  ruházhatja át a követelését vagy 
annak egy részét. 

Az  engedményezés  Megrendelő  általi  jóváhagyása  nem  menti  fel  a  Szállítót  a  szerződés 
teljesítésére vonatkozó kötelezettségei alól. 

IV. A szerződéses ár megfelelősége

10.  Szállító kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely 
a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen:
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a.) Az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét,
b.) Az árukkal kapcsolatos valamennyi adót, vámot és már közterhet, valamint a szállítási 

költséget,
c.) A  szállítandó  árukkal  kapcsolatos  kezelési,  csomagolási,  rakodási,  továbbítási, 

leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket. 
d.) A szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét,
e.) A helyszínen történő összeszerelés teljesítését és felügyeletét,
f.) Az összeszereléshez szükséges szerelvények és szerszámok biztosítását, 
g.) Részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított árufajtának megfelelően, 
h.) A szállítandó áruk felügyeletét, karbantartását és javítását a tényleges átvételig.

11. A Szállító köteles mentesíteni a Megrendelőt harmadik személy minden olyan igénye alól, 
amely  szabadalmak,  védjegyek,  szerzői  jogok  vagy  más  szellemi  alkotáshoz  fűződő  jog 
használatából ered. 

V. A szerződés teljesítése és késedelme
 

12.  A szerződés teljesítésének határidejét a szállítási szerződés határozza meg.

13.  Ha a Szállító nem vagy nem hiánymentesen szállítja le az árukat a szerződésben megadott 
határidőig, vagy az átvételre felajánlott árut a Megrendelő azért nem veszi át, mert az nem felel 
meg a szerződésben vagy a jogszabályokban előírt követelményeknek (hibás teljesítés), a 
Megrendelő – külön értesítés nélkül – 50.000.- Ft késedelmi kötbérre jogosult a szerződéses 
határidő lejárta és a teljesítés tényleges időpontja között eltelt minden egyes nap után, legfeljebb 
a szerződés összértékének 30 %-áig.  

14.   Ha  a  szerződés  teljesítése  olyan  okból  vált  lehetetlenné,  amelyért  a  Szállító  felelős,  a 
Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek összege megegyezik a teljes szerződéses 
ár 30 %-ával.

15.   Amennyiben  a  Megrendelő  a  meghiúsulási  kötbérrel  vonatkozó  igényét  érvényesíti, 
késedelmi kötbér iránti igényt nem érvényesíthet.

16.   Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat.

VI. Az átvételi eljárás

17.   A Szállító értesíti a Megrendelőt, ha a szállítandó áruk készen állnak az átadásra. Az árukat 
addig nem lehet átvenni, amíg a minőségi bizonylatok, megfelelőségi igazolások átadásra nem 
kerülnek és az ellenőrzést és tesztelést végre nem hajtotta a Megrendelő.

18.  A  Szállító  köteles  az  ellenőrzés  során  feltárt  hibákat  és  hiányosságokat  –  a  lehető 
leggyorsabban és a saját  költségén – helyrehozni.  Amennyiben a Szállító ezt nem teljesíti,  a 
Megrendelőnek jogában áll  más személyt  megbízni  az utasítások végrehajtására,  és az ebből 
eredő vagy ezzel járó költségeket a Szállító köteles megtéríteni a Megrendelőnek, illetve azokat 
a  Megrendelő  levonhatja  a  Szállító  részére  esedékes  kifizetésből  illetve  jogosult  a 
szerződésszegés következményeit alkalmazni. 
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19.   A nem megfelelő minőségű szállítandó árukat vissza kell utasítani. Az elutasított árukat 
külön  jellel  kell  ellátni.  Az  elutasított  árukat  el  kell  távolítani  az  átvétel  helyéről  –  ha  a 
Megrendelő  ezt  kéri  – a  Megrendelő által  kijelölt  időn belül,  és  ha ez nem történik meg,  a 
Szállító költségére és kockázatára kerülnek eltávolításra. 

20.   A szállítandó áruk átvétele előtt a Szállító köteles üzemeltetési és karbantartási útmutatót 
átadni,  amelyeknek  olyan  részletes  leírást  (szükség  esetén  rajzokat)  kell  tartalmazniuk,  ami 
alapján a Megrendelő képes üzemeltetni, karbantartani és kijavítani a leszállított árukat. Ha a 
Szállító a hivatkozott  útmutatókat  (rajzokat)  nem adja át  a Megrendelőnek, Megrendelő nem 
köteles az árukat átvenni.

 

21.   A Megrendelő az átvételi eljárástól számított 3 munkanapon belül:

- kiállítja az átvételről szóló igazolást a Szállító részére, amelyben feltünteti az esetleges 
fenntartásait,  és  –  többek  között  –  azokat  a  napokat,  amelyen  a  szállítandó  árukat  a 
szerződésnek megfelelően leszállították és az átvétel megtörtént; vagy

- elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye szerint 
mit kell a Szállítónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi (teljesítés) igazolást ki lehessen 
állítani.

22.  Ha a Megrendelő 3 munkanapon belül nem állít ki átvételi igazolást, és nem is utasítja el a 
szállítandó árukat, abban az esetben úgy tekintendő, hogy ezen időszak utolsó napján kiállította 
az igazolást. Ha a szállítandó árukat a szerződés részekre bontja fel, a Szállítónak jogában áll 
minden egyes részre külön-külön igazolást kérni. (Az igazolás kiadása nem jogosít rész-számlák 
benyújtására.)

23.  Az átvételt követően a Szállító köteles szétszedni és eltávolítani az ideiglenes szerkezeteket, 
valamint  a  szerződés  teljesítéséhez  a  továbbiakban  már  nem  szükséges  anyagokat.  Köteles 
továbbá eltávolítani minden szemetet vagy akadályt. 

VII. Jótállási kötelezettségek

24.  A Szállító jótállást vállal arra, hogy a szállítandó áruk megfelelnek a hazai szabványoknak, s 
a legmagasabb szintű minőségi előírásoknak.

25.   A  Szállító  köteles  saját  költségén  a  lehető  leghamarabb  helyrehozni  a  hibákat,  illetve 
kijavítani a sérüléseket. A kicserélt vagy kijavított árukra vagy jelentősebb részükre vonatkozóan 
a jótállási idő újra kezdődik azon a napon, amikor a Megrendelő számára kielégítő módon a 
csere vagy a kijavítás megtörténik. Ha a szerződés részleges átvételről rendelkezik, a jótállási 
időt  a  szállítandó áruknak csak a  csere  vagy kijavítás  által  érintett  részére vonatkozóan kell 
meghosszabbítani.

26. Ha ilyen meghibásodás történik vagy sérülés fordul elő – rendeltetésszerű használat mellett - 
a jótállási idő alatt, a Megrendelő köteles felszólítást küldeni a Szállítónak. Ha a Szállító nem 
javítja  ki  a  hibát  vagy  nem hozza  helyre  a  sérülést  a  felszólításban  megadott  határidőre,  a 
Megrendelő  jogosult  arra,  hogy  valaki  mást  bízzon  meg  a  munka  elvégzésére  a  Szállító 
kockázatára és költségére.  

4



VIII. Egyéb szerződéses feltételek

27.  A szerződő felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a 
dokumentáció  feltételei  illetve  az  ajánlat  tartalma  alapján  meghatározott  részét,  ha  a 
szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét 
sérti.

28.   Ha a Vállalkozót  csőd,  vagy felszámolási  eljárás  során fizetésképtelenné nyilvánítják,  a 
másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

29.   A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a Megrendelő szerinti  hazai 
jogot és a magyar joghatóságot.

Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 
30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. 
és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. előírásai az irányadók.

Csaholc, 2009. ………………………hó ….. nap

………………………………………..      ………………………………………..

                     Megrendelő Szállító
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