
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

 
amely létrejött egyrészről 

a szerződéskötés és teljesítése 

során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium    
levelezési címe:    H-7030, Paks, Dózsa György út 95.  

számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt. 

számlaszáma:  10300002-10509001-49020010 

számlázási cím:  7030 Paks, Dózsa György út 95. 

adószáma:  18860366-2-17 

statisztikai jelzőszám: 18860366 8532 599 17 

nyilvántartásba vételi szám: 1/508-6/2000 kiadott, 1202/2001 módosított 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)  

  

 

másrészről : Haaz Asztalos és Vegyesipari Kft. 

levelezési címe: 7030 Paks, Kosár u. 2. 

számlavezető pénzintézete: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

számlaszáma:  70600047-11076773 

számlázási cím:  7030 Paks, Kosár u. 2. 

adószáma:  12909690-2-17 

statisztikai jelzőszám: 12909690-1623-113-17 

cégbíróság és cégjegyzék száma: 17-09-004566 

mint Szállító (a továbbiakban Szállító)  

 
a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő 2012. év június hó 19. napján az „Gyakorlati oktatótermek bútorzatának, 
berendezéseinek beszerzése és beszerelése” tárgyban a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik Rész szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított 

2./ Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és műszaki követelményeket az ajánlati 
felhívásban és annak műszaki dokumentációjában határozta meg. 

3./  Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a 
szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2012. év július hó 02. napján 
kihirdette, illetve jelenlévő ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő hivatkozott közbeszerzési eljárásban 
hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Szállító lett. 

4./ Ilyen előzmények után a Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) alapján a részletes feltételekről az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentációnak, 
valamint Szállító ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
 



I. 
SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
5./ A jelen szerződés tárgya: 

1. SZK10 CNC műhely bútorzata, tanulószékekkel:     49 db 
2. SZK37 mérőterembe nyomtatóasztal és állítható magasságú forgószékek:  23 db 
3. SZK38 irányítástechnikai szaktanterem bútorzata:     12 db 
4. SZK39 villamos szaktanterem bútorzata:      8 db 
5. SZK233 informatikai szaktanterem bútorzata:      22 db 
6. SZK304G  szaktanterembe forgószékek:      30 db 
7. F12 gépész mérőterem bútorzata, tanulószékekkel:     33 db 
8. F14 gépész mérőterem bútorzata, tanulószékekkel:     34 db 
 

 A bútorzat műszaki specifikációját jelen szerződés 2. számú melléklete, valamint az Ajánlatkérő által a 
szakmai ajánlatban az ajánlott termékek megfelelőségének igazolására benyújtott dokumentumok 
tartalmazzák. 

 
6./ Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az 5./ pontban meghatározott bútorzatot Megrendelő 

részére a teljesítési határidőben leszállítja, beszereli és azok tulajdonjogát átruházza, Megrendelő 
pedig köteles azokat ezen szerződésben foglalt feltételek mellett átvenni és azoknak a jelen szerződés 
32./ pontjában meghatározott szállítási díjat megfizetni. 
Szállító rögzíti, hogy a szerződés tárgyát képező bútorzatok minden tekintetben megfelelnek az 
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban kikötött, illetőleg az ajánlatában megajánlott 
követelményeknek. 
 

7./ Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett (a 
termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség miatt) 
azonos, vagy jobb jellemzőkkel bíró terméket szállíthat a Szállító. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, 
ha az eredeti termék szállításának a Szállítón kívül álló okból történő lehetetlenné válását a Szállító 
előzetesen igazolja (tudomásra jutáskor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel), 
hogy a szállításra megajánlott termék jellemzői megfelelnek az ajánlatban meghatározottaknak. Felek 
megállapodnak abban, hogy a vételár a fentiek következében nem változik. 
 
 

II. 
MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
8./ Megrendelő jogosult az bútorzat átadásakor azokat részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek 

keretében szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó áruknak minden vonatkozásban meg kell 
felelniük a szerződésben meghatározott műszaki leírásnak. 

A Megrendelő jogosult a szállítás időpontjában az eszközöket mennyiségi és működőképesség 
vonatkozásában ellenőrizni. A Szállító a helyszínre leszállított áruk beszerelését, beüzemelését addig 
nem kezdheti meg, amíg a mennyiségi és a működőképesség minőségi ellenőrzést a Megrendelő 
végre nem hajtotta. 
 

9./ Megrendelő köteles a szerződés tárgyát képező bútorzatot rendeltetésszerűen használni a 
gyártmányra és típusra vonatkozóan a Szállító által átadott használati utasításnak megfelelően. 
Megrendelő a használat során észlelt hibákról - a jótállási, illetve szavatossági időtartam alatt - 
köteles írásban értesíteni a Szállítót. 

 



III. 
SZÁLLÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
10./ Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező bútorzatot a szerződés 29./ 

pontjában meghatározott teljesítési helyre szállítja, beszereli, és ott rendeltetésszerű használatra 
alkalmas-, a szerződésnek-, és a vonatkozó szabványoknak, illetve műszaki előírásoknak megfelelő 
műszaki állapotban hibáktól mentesen, I. osztályú minőségben a Megrendelő részére a szerződéses 
feltételek szerint átadja. 

11./ Szállító jogosult a szerződés tárgyát képező bútorzatot a jelen szerződés 30./ pontjában meghatározott 
teljesítési határidő lejárta előtt, Megrendelő részére átadni (előszállításra jogosultság), mely esetben, ha 
a Szállító előteljesítési jogával élni kíván, úgy köteles a Megrendelőt a szerződésszerű teljesítés pontos 
időpontjáról azt megelőzően legalább 5 nappal korábban írásban tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek 
megfelelő előzetes írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik meg, Megrendelő jogosult az 
előteljesítést és így a szállítandó bútorzat átvételét megtagadni. 

12./ Szállító jogosult a teljesítéséhez alvállalkozókat igénybe venni. Jelen szerződés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben kizárólag a Szállító által az ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre; 
ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének 10 %-át meghaladó mértékben 
teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) 
közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra 
meghatározott követelményeknek. 

13./ 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. 
 
 

IV. 
A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 
14./ A Szerződő Feleket általános együttműködési kötelezettség terheli a szerződésben foglaltakra 

vonatkozóan. Együttműködésre kötelezettek mindazon kérdésekben is, amelyek jelen szerződésben 
nincsenek szabályozva, de amelyek a közérdeket vagy valamelyik fél érdekeit pénzügyileg közvetlenül 
érinthetik. 

15./ A Szerződő Felek haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, továbbá minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítését 
befolyásolhatja. 

16./ Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti abban az esetben, ha 
a jelen szerződés időtartama alatt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul. Szállító ezen kötelezettségének elmulasztása esetén felelős az értesítés elmulasztásából eredően a 
Megrendelőnek okozott valamennyi kárért. 

17./ Ha a szerződés hatályba lépése után olyan törvény vagy rendelet (előírás, szabvány, szabályzat) lép 
hatályba, melynek rendelkezése a szerződés teljesítésére kihatással van, és az eset vis maior kategóriába 
vonható, jelen szerződés módosításra kerülhet. 

18./ A szállítási időpontok összehangolása, a teljesítés során szükségessé váló intézkedések megtétele 
tekintetében 

Szállító részéről kapcsolattartó személy:  
név:    Haaz Károly 
levelezési cím:   7030 Paks, Kosár u. 2. 
telefon:   20/375-5706 
fax:  
e-mail:    haazkft.paks@mailbox.hu 



Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:  
név:    Szabó Béla 
levelezési cím:   7030 Paks, Dózsa György út 95. 
telefon:   75/519-301 
fax:    75/414-282 
e-mail:   szabo@eszi.hu 

 

19./ A Szerződő Felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy a 
teljesítés során hozott döntéseknél, a teljesítési igazolások aláírásánál a Szerződő Feleket teljes jogkörrel 
képviseljék. Jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely 
a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben 
foglaltakkal nem ellentétes. A Szerződő Felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének 
korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében 
történő változást a Szerződő Felek egymással azonnal, írásban közlik. 

 
 

V. 
KÉSEDELMI KÖBÉR, MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR 

 
20./ A szerződés 30./ pontjában meghatározott teljesítési határidő Szállító hibájából történő elmulasztása 

esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér napi mértéke a szerződés 
szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a, számszerűsítve 119.892,- HUF azaz 
egyszáztizenkilencezer-nyolcszázkilencvenkettő forint. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától 
esedékes.  

21./ Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Szállító a 28./ pontban foglalt kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, köteles a késedelembeesés időpontjától számítva minden megkezdett napot 
követően a hibakijavítás megkezdéséig szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-
ának megfelelő összegű, számszerűsítve 239.785,- HUF azaz Kettőszázharminckilencezer-
hétszáznyolcvanöt forint késedelmi kötbér fizetésére. 

22./  A szerződés 20./ és 21./ pontjában szabályozott késedelmi kötbér maximális összege a szerződés 
szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, összegszerűen 1.198.923.- HUF, azaz egymillió-
egyszázkilencvennyolcezer-kilencszázhuszonhárom forint. Megrendelő csak abban az esetben tarthat 
igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem kizárólag a Szállító hibájából ered. 

23./ A szerződés Szállító érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetén a Szállító köteles a 
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, számszerűsítve 
1.198.923.- HUF, azaz egymillió-egyszázkilencvennyolcezer-kilencszázhuszonhárom forint összegű 
kötbér megfizetésére.  

24./ A Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti a Szállítót a szerződés teljesítése, illetve a 
szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények alól. 

 
 

VI. 
SZÁLLÍTÓ JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉGE 

 
 

25./  Szállító a megrendelt, illetve a szerződés tárgyát képező bútorzatra irányadóan jelen szerződés 2. számú 
mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza a jótállás időtartamát. Abban az esetben, ha ezt a műszaki 
leírás valamely eszköz esetében nem szabályozza a Szállító 36 havi időtartamra vállal jótállást. 

Ennek megfelelően a szerződés tárgyát képező bútorzat használata során észlelt hibákat a Szállító 
térítésmentesen kijavítja, vagy az azzal érintett alkatrészeket, illetve szerkezeti egységeket kicseréli, 
amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges. A jótállási 
időtartam alatt bejelentett hibákért Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik. 

mailto:szabo@eszi.hu


26./ A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok a szerződés tárgyát képező bútorzat hiány- és 
hibamentes átadás-átvételével, az arról szóló és a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás 
időpontjától kezdődnek. 

27./  Szállító a szerződés tárgyát képező bútorzat átadásával egyidejűleg köteles rendeltetésszerű 
használathoz szükséges valamennyi dokumentumot, használati utas ítást Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani.  

28./  Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által a jótállás időtartama alatt küldött írásbeli – 
Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó által, faxon megküldött – értesítést követő 24 órán belül a 
helyszíni javítására alkalmas személyzettel és tárgyi eszközökkel a szállítás helyszínén megjelenik, és a 
javítást haladéktalanul megkezdi.  

 
 

VII. 
A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE, AZ ÁTADÁS - ÁTVÉTEL MÓDJA 

 
 

29./ A teljesítés helye: a szerződés 2. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott 
helyszínek. 

 
 

30./ Felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében állapodnak meg. Szállító a Megrendelővel 
történő előzetesen egyeztetett időpontban köteles részteljesítéskor is átadás-átvételi eljárást 
kezdeményezni. Megrendelő köteles az átadásra felajánlott szerződésszerű részteljesítést átvenni. 
Részszámla csak sikeres átadás-átvételi eljárás alapján nyújtható be. A felek az átadás-átvételről 
kötelesek részteljesítési jegyzőkönyvet felvenni, amely megfelelő módon igazolja vállalkozó 
szerződésszerű részteljesítését.  

 
 
 31./  Szállító a szerződés tárgyát képező bútorzatot 2012. év november hó 30 napjáig tartozik 

leszállítani és beüzemelni, illetve Megrendelő részére átadni. 
Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a végteljesítés megtörténtét és ahhoz 
kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat 
képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával száll át Megrendelőre. 
 
 

VIII. 
AZ ELLENÉRTÉK ÖSSZEGE, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
32./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 5./ pontjában meghatározott 

bútorzat szállítását és beüzemelését a Szállító 23.978.458,- HUF + ÁFA, azaz huszonhárom-millió-
kilencszázhetvenynyolcezer-négyszázötvennyolc forint plusz ÁFA összegű szállítási díj ellenében végzi.  

 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkori hatályos ÁFA 
törvény rendelkezéseit alkalmazzák. 
 
 

33./ Szállító a rész- és végteljesítéshez kapcsolódó számlát a rész illetve végteljesítésről szóló átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírását követően nyújthatja be. A számlát mindenkor egy példányban az Energetikai 
Szakközépiskola és Kollégium nevére kell kiállítani és megküldeni. A számla kiegyenlítése igazolt 
részteljesítés és végteljesítést követően, szabályszerűen kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 
napon belül banki átutalással történik.  
 
 
 



IX. 
SZERZŐDÉSSZEGÉS 

 
34./ Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán kárt 

szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú elállásra jogosult. 
 
35./ A Megrendelő a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali 

hatállyal elállhat a szerződéstől, ha  

 Szállító a teljesítési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelembe esik, mely 
késedelem esetében meghiúsulási kötbér Megrendelő nem érvényesíthet; 

 a Szállító súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely lényeges 
kötelezettségét nem teljesíti; 

 a Szállító ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen 
maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben pontos 
teljesítésének, 

 a Szállító megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását; 

 a Szállító a Megrendelő jóváhagyása nélkül köt alvállalkozási szerződést; 

 a Szállító ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.  
 
36./ A Szállító azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő nem fizeti meg a Szállító részére a 

Megrendelő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget a szállítási szerződésben 
meghatározott határidőig, feltéve, hogy a Szállító által tűzött legalább 30 napos póthatáridő is 
eredménytelenül eltelt. 
 
 

X. 
NYILATKOZATOK 

 
37./ Mindkét fél kijelenti, hogy 

 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; 

 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága vagy vezető testülete 
engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;  

 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így  részéről a szerződés aláírása és teljesítése 
nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként 
szerepel; 

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját 
teljesítési készségére, illetve képességére. 

 
 

XI. 
JOGVITÁK RENDEZÉSE 

 
38./  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, közvetlen 

tárgyalások útján kívánják rendezni és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a szerződő felek közötti 
előzetes tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 

39./  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő valamennyi perben alávetik magukat 
a pertárgyértéktől függően a Paksi Városi-, vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 
 



XII. 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
 

40./  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló módosított 2011. évi CVIII. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb 
kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
41./ Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás 
2. számú melléklet: Műszaki leírás  
3. számú melléklet: Szállító közbeszerzés során benyújtott ajánlata 
 

42./  Jelen szerződést a Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 (négy) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, melyből 2 (két) 
példány Megrendelőt, ill. 2 (kettő) példány Szállítót illeti. 
 
 
Kelt: Paks, 2012. július 13. 
 
 
 
 
 ………………………………… …………………………………… 
 
 Megrendelő Szállító 


