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ELŐZMÉNYEK 
 
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 15.§. (5) bekezdése 
értelmében a Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2020. évi 254. számú 2020.12.31.-én kiadott 
tájékoztatója alapján a „Adásvételi keretszerződés a Mezőföldvíz Kft. által 2021. évben az ellátási 
területén az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges villanyszerelési anyagok, 
irányítástechnikai berendezések tekintetében konszignációs raktár létrehozásával és 
üzemeltetésével” tárgyú beszerzése nem tartozik a Kbt. hatálya alá. A Megrendelő a beszerzését a 
Beszerzési és szerződéskötési szabályzatában rögzített, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre 
vonatkozó ajánlat bekérésével induló beszerzési eljárás szabályai szerint folytatta le.  
Jelen szerződés …..sz. mellékletében felsorolt okiratok és dokumentumok alapján, valamint a 
tárgyalásokon rögzített feltételeknek eleget téve Felek az alábbi szerződést kötik: 
 
SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
(1) Vevő, mint ajánlatkérő a Beszerzési és szerződéskötési szabályzatában foglalt közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó könnyített beszerzési eljárást folytatott le, amely eljárásban 
a nyertes ajánlattevő az Eladó lett.  
Ez alapján a Felek megállapodnak abban, hogy Eladó a Vevő konszignációs raktárába szállítja a 
Keretszerződés 1.sz. mellékletében megjelölt anyagokat, azaz jelen Keretszerződésben meghatározott 
feltételek szerint a Keretszerződésben foglalt időtartamra konszignációs raktárkészletet bocsát a Vevő 
rendelkezésére.  
 
(2) Az áruknak meg kell felelniük az Eladó jelen keretszerződés megkötését megelőző beszerzési 
eljárásban tett ajánlata részeként csatolt műszaki előírásoknak, a vonatkozó jogszabályok előírásainak, 
illetve azoknak a jellemzőknek/paramétereknek, amelyek az Eladó által az ajánlatában feltüntetésre 
kerültek.  
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(3) Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 
teljesítéséhez Vevőnek kiemelt érdeke fűződik, mivel Vevő kiemelt stratégiai jelentőségű gazdasági 
társaságként működik. Jelen szerződés teljesítésének kiemelt szerepe van Vevőnek a törvény által 
meghatározott ellátásbiztonsággal és üzemeltetéssel kapcsolatos felelőssége biztosításában. 
 
(4) Eladó kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével – 
így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetve hiánya 
esetén a Vevőt súlyos kár éri – tisztában van és a jogkövetkezmények viselésére teljes körű 
kötelezettséget vállal.  
 
VEVŐ FELADATAI 
 
1) Vevő köteles a telephelyén tárolandó áruk jellegének megfelelően, zárható raktárhelységet 
biztosítani és az áru felelős őrzéséről gondoskodni.  
 
2) Vevő áruval kapcsolatos anyagi felelőssége és az árukonszignációs raktárban történő átvételétől 
kezdődik.  
 
3) Vevő a konszignációs raktárban tárolt és a raktárból felhasznált árukról naprakész nyilvántartást 
vezet.  
 
ELADÓ FELADATAI 
 
1) Eladó köteles a raktárt a Vevő igénye szerint, az általa meghatározott mennyiségben, minőségben és 
választékban havonta feltölteni.  
 
2) Eladó saját készletéből a Vevői értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a raktárba 
beszállítja a Vevő igénye szerinti árukat.  
 
3) Eladó kapcsolattartója köteles a Vevő beszerzéssel foglalkozó munkatársaival kapcsolatot tartani és 
szükség esetén műszaki segítséget nyújtani.  
 
RAKTÁRFELTÖLTÉS, MEGRENDELÉS 
 
1) A raktárban tárolható áruk nettó összértéke (ÁFA nélküli) nem lehet több, mint a 1. számú melléklet 
szerinti induló készlet értéke. Ez az érték a beruházási illetve szezonális munkák során eltérhet.  
 
2) Vevő a raktárkészlet fogyása illetve szükséglete alapján, minden hónap első munkanapján ad le 
beszerzési rendelést az Eladó részére arra vonatkozóan, hogy mennyi áru beszállítását kéri a raktárba. 
A már leadott rendelés módosítására a Vevőnek a szállítási határidőt megelőzően 2 munkanappal e-
mailben küldött írásbeli értesítés formájában van lehetősége. 
 
3) Az esetleges import szállítmányok esetén a szállítási költségek Eladót terhelik és előleg igénylésre 
nincs lehetősége.  
 
4) Eladó saját készletéből 5 munkanapon belül leszállítja a konszignációs raktárkészletben nem szereplő 
megrendelt árukat. Amennyiben a megrendelt áru nem szerepel Eladó saját készletében, úgy annak 
szállítási határidejéről külön egyeztet Vevővel. 
 
 



 

 

 

Mezőföldvíz Kft. - Jogi    Vállalkozó 

     

3/8. oldal 
 

5) Amennyiben az adott termék szállítása a gyártó késedelme miatt meghaladja a Felek által 
meghatározott szállítási határidőt, a gyártó erre vonatkozó igazolását Eladó megküldi Vevő részére. 
 
6) Sürgős esetben Vevő soron kívül is leadhat megrendelést azonnali szállítást kérve.  
 
7) Vevő köteles a megrendeléseket azonosító számmal ellátni, Eladó pedig ezen azonosító számokat 
köteles a szállítólevelén feltüntetni megkönnyítve ezzel a megrendelések azonosítását.  
 
TELJESÍTÉS MÓDJA, MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL 
 
1) Eladó kötelezettséget vállal a folyamatos szállításra, gondoskodik a konszignációs raktárkészlet 
biztosítása érdekében a megfelelő tartalékkészlet képzéséről.  
 
2) Vevő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés teljes időtartama alatt több alkalommal is módosítsa 
a konszignációs készlet mennyiségét.  
 
3) A szállítás tárgyát képező árukat szükség szerint az előírásoknak megfelelően tárolt, a szokásos módon 
csomagolt állapotban az azokra vonatkozó minden okmánnyal, dokumentációval valamint egyéb 
tájékoztató anyaggal együtt kell átadni. Minden szállításra kerülő csomagot úgy kell cimkézni és 
megjelölni, hogy a tartalmuk felnyitás nélkül is megállapítható legyen, és minden csomagnak 
tartalmaznia kell a csomagolási adatlapot, amely felsorolja a pontos tartalmukat.  
 
4) Eladó vállalja, hogy a gyártó által előírt tárolási és szállítási előírásokat betartja. Eladó felel azért, 
hogy az áruk csomagolása, rakodása, szállítása alkalmas legyen a szállítás során az áruk sérüléstől és 
károktól való megóvására.  
 
5) A szállítás és a mennyiségi átvétel minden esetben szállítólevélen történik. A szállítólevélen minimum 
fel kell tüntetni a megrendelés egyedi azonosítószámát, az átadott áruk megnevezését, mennyiségét, 
azonosító számukat, átadási időpontjukat, valamint a Felek megbízottjainak átadás-átvételét igazoló 
aláírását.  
 
6) Vevő az áru minőségi ellenőrzését annak felhasználásakor végzi el. Amennyiben az áru minőségileg 
nem felel meg a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványoknak és egyéb 
követelményeknek. előírásoknak történő megfelelőség ellenőrzése érdekében. Amennyiben az áru 
minőségileg nem felel meg a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban 
foglalt előírásoknak, úgy azt Vevő hibásnak tekinti és azt az Eladónak – az Eladó költségére – visszaküldi, 
aki pedig köteles a hibás árut haladéktalanul kicserélni.  
 
7) Eladó hibás teljesítése folytán fennálló felelőségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, 
hogy a Vevő az Eladó által szolgáltatott árukat megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi, továbbá a Vevő 
részéről a vételár vagy vételár részlet hiba felfedezése előtti esetleges kifizetése nem jelenti annak 
elismerését, hogy az áruk hibátlanok voltak. 
 
8) Amennyiben az áru hibás, akkor Vevő az árut az Eladó költségén visszaküldi, és a hibás teljesítés 
jogkövetkezményei alkalmazandóak. Visszaáru bizonylat kerül kitöltésre, az áruk Eladó költségén 
visszaszállításra kerülnek és a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazandóak, ha az áru sérült vagy 
azon minőségi probléma tapasztalható.  
 
9) Nem minősül szerződésmódosításnak, ha a szerződés hatálya alatt az Eladó ajánlatában szereplő 
valamely termék gyártása megszűnne, vagy forgalomból történő kivonására, a termék visszahívására 
vagy valamely engedélyének visszavonására kerül sor, és az adott terméket helyettesítő termék 
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megfelel a beszerzési eljárásban megfogalmazott minimumkövetelményeknek és az Eladó változatlan 
áron tudja szállítani. Ezen körülményekről Eladó azonnal értesíti Vevőt. Helyettesítő terméket Eladó a 
Vevő értesítését és írásbeli hozzájárulását követően jogosult leszállítani.  
 
10) Ha Eladó nem képes egyenértékű terméket szállítani vagy annak egyenértékűségét Vevő nem fogadja 
el, a felek az adott termék tekintetében a szerződés lehetetlenülését állapítják meg, mely az egyéb 
termékek tekintetében fennálló szerződéses rendelkezések hatályát nem érinti.  
 
11) Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen keretszerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során 
valamennyi vonatkozó jogszabályt köteles betartani, különös figyelemmel a környezetvédelmi 
előírásokra. Felek rögzítik továbbá, hogy Eladó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, 
munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni.  
 
LELTÁR 
 
1) A konszignációs raktárban az áruk készletét évente, az Eladó által meghatározott de a Vevővel 
egyeztetett napon kell leltározni. Fizikai leltározás előtt nyilvántartás egyeztetést végeznek a Felek. 
  
2) Eladónak jogában áll a Vevő normál munkarendjéhez igazodva (hétfő-csütörtök 7:00-15:30, pénteken 
7:00-14:40) előzetes bejelentés nélkül a raktárban a tárolási körülményekre és az árukra vonatkozó 
ellenőrzést végezni. 
  
3) Felek rendszeresen felülvizsgálják azokat az árukat, amelyeknél 3 hónapnál régebbi raktármozgás 
tapasztalható. A későbbi felhasználásáról vagy az Eladóhoz történő visszaszállításáról Felek közösen 
döntenek.  
 
ÁRAK 
 
1) A szerződés tárgyát képező áruk ellenértékét jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Az 
áruk ellenértéke magába foglalja valamennyi szerződéses feladat ellenértékét, a szerződésszerű 
teljesítéshez szükséges összes felmerülő költséget, ide értve a fuvarozása, tárolás, csomagolás, rakodás, 
hatósági engedélyek költségei, vámokat, adókat, jogszabályon alapuló hatósági és egyéb díjakat, 
illetékeket az általános forgalmi adó kivételével. Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos jogszabályoknak 
felel meg.  
 
2) Eladó a fentieken túl további többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 
 
3) Vevő előlegfizetést nem teljesít.  
 
4) Felek megállapodnak abban, hogy Eladó jelen szerződésben meghatározott árait a szerződés hatálya 
alatt nem emeli, de Vevő lehetőséget biztosít Eladónak, hogy az ajánlattételkor megajánlott árakat 
évente felülvizsgálja az EUR-HUF árfolyam változásának függvényében. Amennyiben az átlag árfolyam 
a vizsgált időszakban a korábbi éves bázis átlagához képest 15%-ot meghaladó mértékben emelkedett, 
Eladó jogosult az árait maximum 5%-al megemelni. Vevő a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza 
középárfolyamát veszik irányadónak. Az árak csak a fentiekben foglaltak alapján, kizárólag közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatóak.  
 
5) Az árváltozás a szerződésmódosítást megelőzően leadott megrendelésekre nem vonatkozik.  
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SZERZŐDÉSES KERETÖSSZEG 
 
1) Jelen szerződésben meghatározott termékekre vonatkozóan a nettó egységárakat az Eladó beszerzési 
eljárásban tett ajánlata tartalmazza. Az Eladó beszerzési eljárásban tett ajánlata jelen szerződés részét 
képezi. 
 
2) Mindezek alapján a szerződés keretösszege 2021. ………. és 2023……. között összesen  

nettó 48 000 000 Forint + ÁFA 
 azaz Negyvennyolcmillió Forint + Általános Forgalmi Adó. 

 
ELSZÁMOLÁS 
 
1) Vevő minden hónap első munkanapján az előző havi áruk fogyásáról jelentést küld Eladónak, amely 
a számlázás alapjául szolgál. 
 
2) Eladó minden hónap 10. napjáig a Vevő által lejelentett előző havi igénybevétel alapján jogosult a 
felhasznált áruk vételárát kiszámlázni. A számla mellékletét képezi a Vevő által elküldött jelentés. 
 
3) A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés helyét, időpontját, fizetés módját és határidejét, a tételes 
árulistát árakkal feltüntetve. Felek megállapodnak, hogy a számla kifizetési határidejét a 
szabályszerűen és megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják. 
 
4) Felek rögzítik, hogy a szerződéskötéskor hatályos áfatörvény értelmében a szerződés határozott időre 
szóló elszámolásúnak minősül, a teljesítés időpontját az áfatörvény 58. § -a szabályozza.  
 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
1) Eladó a havi elszámolás alapján havonta jogosult számla benyújtására a tárgyhónapot megelőző hónap 
felhasznált árumennyisége alapján. Az Eladó a számla mellé köteles csatolni a Vevő által elfogadott és 
aláírt szállítólevelet.  
 
2) Felek megállapodnak, hogy a konszignációs raktárban lévő árukészlet fogyását Vevő havonta ellenőrzi 
és a felhasznált mennyiség alapján kiállított számlákat Vevő a kézhezvételtől számított 30 naptári napon 
belül átutalással teljesíti.  
 
3) Vevő a számlákat a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles felülvizsgálni és visszautasítás 
esetén az Eladót erről írásban értesíteni.  
 
4) Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó jogosult a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot 
felszámítani a késedelmes napokra számítva. 
 
SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 
 
1) Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén 
az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek.  
A kötbér mértéke: 
- késedelem esetén minden megkezdett naptári nap után a megrendeléssel érintett termék/ek 
értékének 0,3%-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes,  
- hibás teljesítés esetén a hibásan teljesített rész árának 10 %-a, 
- nem teljesítés esetén a nem teljesített rész árának 20 %-a. 
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2) Késedelem és hibás teljesítés együttes fennállása esetén a késedelemmel és hibás teljesítéssel 
érintett rész értékének 20 %-a. 
 
3) Ha a késedelmes teljesítés második alkalommal is megismétlődik, Vevő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani és a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni. 
 
4) Késedelmes és hibás teljesítés esetén Eladó továbbra is köteles a teljesítésre. A késedelem vagy a 
hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól. 
  
5) Vevő jogosult a kötbér követelését leszámlázni és az általa az Eladónak fizetendő összegbe 
beszámítani. Ha Vevőnek nem keletkezik ellenérték fizetési kötelezettsége, Vevő kiszámlázza a kötbért 
és azt az Eladó köteles a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül Vevő részére megfizetni. 
  
6) A szerződést 90 napos felmondási idővel, indoklás nélkül bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal felmondhatja. Felmondás esetén a fel nem használt áruk Eladó költségén visszaszállításra 
kerülnek, a felhasznált áruk ellenértékét pedig számla alapján Vevő kifizeti. 
  
7) A keretszerződés megszűnése napjáig az Eladóhoz megérkezett megrendelésekben foglaltaknak Eladó 
köteles eleget tenni.  
 
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
 
1) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása kizárólag közös megegyezéssel, írásban 
érvényes. 
  
2) Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlájában, kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változást. A fentiekben említett változásokról a Felek egymást írásban a változás 
bekövetkezésétől számított 10 napon belül kötelesek értesíteni.  
 
SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁLYA 
 
1) Jelen szerződést a Felek a keretösszeg kimerülésének erejéig vagy határozott időre, 24 hónapra kötik 
azzal, hogy jelen szerződés egy alkalommal 12 hónapra meghosszabbítható. 
 
2) Hatályba lépésének kezdete jelen szerződés aláírásának időpontja.  
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KAPCSOLATTARTÁS 
 

Vevő szerződés módosítására jogosult 
megbízottja:  

Eladó szerződés módosítására jogosult 
megbízottja: 

Név, beosztás: Perlik Tamás Pál ügyvezető   Név, beosztás:  
Cím: 7030 Paks, Kölesdi út 46.  Cím:  
Telefon: +36 (75) 830-212 Telefon: Telefon: +36 (70) 326-3996 

 

E-mail: mezofoldviz@mezofoldviz.hu  E-mail:  
  
Vevő teljesítés elfogadására feljogosított 
megbízottjai:  

Eladó teljesítés elfogadására feljogosított 
megbízottjai:  

 
Név, beosztás: dr. Bojtor Gábor mb. log. ov. 
Cím: 7030 Paks, Kölesdi út 46. 
Telefon: 06 30 / 619 2145 
E-mail: dr.bojtor.gabor@mezofoldviz.hu 
 

 

 
Név, beosztás:  
Cím:  
Telefon:  
E-mail:  

VITARENDEZÉS 
 
1) Felek megállapodnak, hogy a köztük lévő vitás kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján 
rendezik. 
 
2) Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a Paksi Járásbíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki.  
 
VIS MAIOR 
 
1) Felek nem felelnek a szerződés szerinti kötelezettségük teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, 
bármely Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely 
megakadályozza a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. 
 
2) Felek megállapítják, hogy a jelenlegi COVID-19 járványt, csak akkor tekintik vis maior körébe eső 
körülménynek, ha az ténylegesen ellehetetleníti a szerződés teljesítését. 
 
3) Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és 
várható időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az 
ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.  

  

mailto:mezofoldviz@mezofoldviz.hu
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VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
1) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény megfelelő rendelkezései az irányadóak. 
 
2) Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Vevőt, 2 példány az Eladót illeti 
meg. 
 
3) Felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak helybenhagyólag aláírták.  
 
Mellékletek:  
 

Paks, 2021. év … hó…. nap. ………, 2021. év ….. hó …. nap. 
 

________________________ 

Perlik Tamás Pál ügyvezető  

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.  

Vevő 

 

________________________ 

Kovács István ügyvezető 

Mezőföldi Regionális Vízközmű Kft. 

Vevő 

 

Ellenjegyzések: 

Műszaki: _____________________ 

Pénzügyi: ____________________ 

 

________________________ 

……………………………… 

……………………………….. 

Eladó  

 


