
Adásvételi szerződés 
(fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére vonatkozóan) 

amely létrejött egyrészről : 

Név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. ll. em. 1. 

Adószám : 12238051-2-43 

Cégjegyzékszám : 01-10-043324 

Képviseli : Banyár László, vezérigazgató 

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő, 

másrészről: 

Név: Betonpartner Magyarország Kft. 

Székhely: 11 03 Budapest, Noszlopy utca 2. 

Adószám: 13795067242 

Cégjegyzékszám: 01-09-873594 

Képviselik: Sélley Péter és Devecseri Zoltán ügyvezetők 

mint Eladó, a továbbiakban: Eladó, 

a továbbiakban együttesen Felek, között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. Preambulum 

1.1. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., mint Ajánlatkérő (továbbiakban mint Vevő) "A 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére beton beszerzés" tárgyban közbeszerzési 
eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. 
§ (7) bekezdés a) pontja alapján, amely eljárás nyertese az Eladó lett, ezért a Felek a Kbt. 124. 
§ (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül keretszerződést kötnek. 

2. A keretszerződés tárgya 

2.1. Vevő a jelen szerződés aláírásával megrendeli az alábbi áru(k) (a továbbiakban Áru) 
folyamatos szállítását: 

C 8110 XN(H)- 16- F1 : 13,1 M Ft -40% keretösszegben 

C 16120 XN(H)- 16- F1 : 6,9 M Ft -40% keretösszegben 

2.2. Eladó köteles a jelen szerződésben meghatározott termékmennyiség erejéig Vevő részére a 
2.1. pontban meghatározott árukat (továbbiakban: Áru(k)) átadni . 

2.3. A termékmennyiség terhére történő teljesítés Vevő által Eladó részére küldött egyedi 
megrendelések (a továbbiakban: egyedi megrendelés) alapján zajlik, így jelen szerződés 

keretszerződésnek minősül. 

2.4. Jelen keretszerződés tárgyának keretében Eladó vállalja a keretszerződés 2.1. pontban foglalt 
keretösszege kimerülésének figyelését oly módon, hogy Vevő részéről bármikor lekérdezhető 
legyen a még rendelkezésre álló keretösszeg mértéke. Vevő ilyen irányú szándékát 2 
munkanappal jelzi. 
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2.5. Eladó- külön díjigény nélkül- köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi 
-jelen szerződésben vagy közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai 
szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó -tevékenység ellátására. 

2.6. A jelen keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentumok, így különösen az ajánlattételi felh ívás, az ajánlati dokumentáció, a 
kiegészítő tájékoztatás(ok) , és az Eladó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata. Ezek a 
dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a keretszerződéshez , ám a Felek számára 
ismert azok tartalma. Az eljárás dokumentumaiban foglaltak az Eladóra nézve kötelező 

érvényűek a keretszerződés időtartama alatt. 

2. 7. Eladó a keretszerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a közbeszerzési eljárás 
dokumentumait saját felelősségére ellenőrizte , az azokban foglalt tényeket, előírásokat 

megismerte, elfogadta, szerződéses árát és az egyéb szerződéses ajánlatait ezen információk 
figyelembevételével és a teljesítés helyszínének ismeretében állapította meg. 

3. A ke retszerződés időtartama és az egyedi megrendelésekre irányadó határidők 

3.1. A keretszerződés időtartama a keretszerződés aláírásától számított 18 hónapra szól , vagy a 
jelen keretszerződés hatálytalanná válik , amennyiben az annak alapján eszközölt teljesítések 
ellenértéke eléri 2.1 . pontjában meghatározott keretösszeget (bontó feltétel) . 

3.2. Az egyedi megrendelések egyes joghatásai (pl. szavatosság, jótállás) rendeltetésüknél fogva 
túlnyúlnak a keretszerződés időbeli hatályán. 

3.3. A Vevő eseti írásbeli megrendeléssel igényelhet az Áruból , amely tartalmazza a megrendelt 
beton mennyiségét és minőségét. A Vevő a megrendelést telefax útján, elektronikus levélben 
vagy telefonon juttathatja el az Eladó részére. Az eseti megrendelést az Eladó köteles 
haladéktalanul írásban visszaigazolni Vevő részére. Az egyedi megrendelés tartalmazza a 
kiszolgálás (átadás-átvétel megkezdése) időpontját. 

3.4. Eladó a kiszolgálást folyamatosan biztosítja január 10. és december 20. között munkanapokon 
7.00-16.00 óráig, valamint ugyanezen időszakban szombatonként, 7.00-16.00 óráig. 

3.5. Az egyedi megrendelés faxon , vagy e-mail formában eljuttatott formanyomtatvány alapján , a 
szállítást megelőző nap 10.00 óráig történik. 

3.6. 20m3 mennyiség feletti eseti rendelésnél a Vevő a megrendelést írásban , legalább 24 órával a 
száll ítás megkezdése előtt köteles az Eladónak megküldeni. 

3.7. Ha a Vevő az átvétel időpontját bármilyen okból módosítja, a módosításról legalább 5 órával a 
megbeszélt szállítási határidő előtt , az Eladó képviselőjét írásban köteles értesíteni 

4. A teljesítés helye 

4. 1. A Felek rögzítik, hogy az teljesítés helye az Eladó ajánlatában megjelölt Vevőt kiszolgáló 
telephelye: 1186 Budapest, Zádor utca 4. 

5. Teljesítés, átadás-átvétel 

5.1 . Az átadás-átvétel a betonkeverék kiadásának helyszínén történik. 

5.2. A teljesítés, a megrendelt áruk átadás-átvétele minden esetben szállítólevéllel történik. A Vevő 
kijelenti , hogy a jelen szerződésen feltűntetett, de legalább a cég nevét és székhelyét 
tartalmazó cégbélyegzőjét használó természetes személyt az áru átvételére felhatalmazottnak 
tekinti , és ezen eljáró személy jogszerűen jár el Vevő nevében. 

5.3. A szállítólevelek mindenkor tartalmazzák az alkalmazott cement mennyiségét és minőségét , a 
beton mennyiségét és az összes műszaki paramétert a beton előállításáróL Az Eladó 



mindenkor az időjárásnak és a felhasználás céljának megfelelő adaiékszert használja , szükség 
szerint a Vevő építésvezetőjével egyeztetve. 

5.4. Felek az eseti megrendelések teljesítésekor az átadás-átvételkor tett esetleges nyilatkozatokat, 
továbbá a hibákat, hiányokat és a pótlásukra megállapított határidőket jegyzőkönyvben rögzítik. 

5.5. Az áru átvételét követően észlelt minőségi kifogás esetén a Vevő az Eladót írásban értesíti . 
Minőségi hiba esetén a Vevő közli az áru azonosításához szükséges, valamint aminőségi hiba 
jellegére vonatkozó adatokat. Vitás esetekben az áruátvétel megtagadása indokait közös 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni . 

5.6. Eladó a beton kiadását az Ml 04-562 építési ágazati irányelv alapján végzi . Eladó a vonatkozó 
szabványban meghatározott módon, folyamatos mintavételezést és minőségellenőrzést végez, 
amelynek alapján kiállított megfelelőségi nyilatkozatot a Vevő részére térítésmentesen átadja. 

5.7. Mivel a beton elszállítása a Vevő szervezésében történik, a gépjárművek engedélyezett 
terhelhetőséget meghaladó megrakásáért és annak jogi következményeiért a felelősség a 
Vevőt terheli. 

5.8. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 164. §-sal és az APEH időszakos 
elszámolásra, illetve gyűjtőszámlára vonatkozó állásfoglalásaival összhangban, a Felek 
gyűjtőelszámolásban és gyűjtőszámla (a továbbiakban : számla) alkalmazásában állapodnak 
meg. Az eseti megrendelések ellenértékének kiegyenlítése Eladó kéthetente kiállított és igazolt 
mellékletekkel (szállítólevelek) ellátott számlája alapján történik 

5.9. Az Eladó fő kötelezettsége kiterjed az Áru minőségi és szakmai megfelelőségére. A Vevőnek 
vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálnia a szállított Árut, megfelelnek-e a közbeszerzési 
eljárás dokumentumaiban és a keretszerződésben foglalt feltételeknek. Amennyiben a 
megvizsgált Áru nem felel meg az előírt műszaki vagy egyéb feltételeknek, úgy a Vevő azok 
átvételét visszautasíthatja, és az Eladó köteles kicserélni vagy megtenni a szükséges 
intézkedéseket, hogy az Áru megfeleljen az elvárásoknak. 

5.10. A teljesítéskor, amennyiben aszemrevételezés során a Vevő minőségi , mennyiségi , illetve 
műszaki eltéréseket tapasztal az általa megrendelt Áru vonatkozásában , az Áru átvételét 
megtagadhatj a. 

5.11 . A Felek fokozott együttműködésre kötelesek a szerződés teljesülésének érdekében. A Felek a 
fentiek szerint létrejött szállítási szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről 
kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni . 

5.12. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a feltételeknek nem megfelelő Árut (minőségi kifogás 
és esetében is) az ajánlattételi dokumentációnak megfelelő minőségű és egyenértékű árura 
cseréli . 

5.13. Vevő - a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján - a megrendelés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől 

számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. Felek rögzítik , hogy a szállítólevél aláírását a Kbt. 
szerinti teljesítésigazolásnak tekintik. 

5.14. Amennyiben a szerződés teljesítése során az Eladó számára olyan körülmény áll elő , amely 
akadályozza az időben történő teljesítést , úgy az Eladónak haladéktalanul értesítenie kell 
írásban vagy elektronikus úton a Vevőt a késedelem tényéről , annak várható elhúzódásáról és 
okáról. 

5.15. Üzemzavar esetén Eladó jogosult más telephelyről történő kiszolgálást - szállítási díj 
felszámolása nélkül - biztositani, saját szállítóeszközéveL Ebben az esetben a teljesítésnek az 
építési helyszínen történő lerakodás minősül. 

5.16. A Vevő köteles az általa megrendelt és az Eladó által előállított mennyiségi és a minőségi 
követelményeknek megfelelő Árut átvenni és az átvétel tényét igazolni. 



5.17. A Vevő köteles az Eladó alkalmazottainak a kiszolgáló telephelyének területre való 
beléptetéséről , benntartózkodásáról , szükség esetén kíséretükről és felügyeletükről 

gondoskodni. 

5.18. Vevő jogosult az Eladónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos 
tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, 
hogy Eladó teljesítését Vevő ez irányú tevékenysége ne akadályozza. 

6. Az ellenszolgáltatás meghatározása 

6.1. Az ellenszolgáltatás átalányár jellegű , tehát tartalmazza Eladónak a jelen Szerződés szerinti 
feladat végzése során felmerülő mindennemű költségét és egyéb kiadását, ezért Eladó 
Vevővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 

6.2. A jelen keretszerződés értéke a 2.1 pontban foglaltak szerinti keretösszegben került 
meghatározásra. A keretszerződés tárgyát képező Áru(k) Eladó részéről az ajánlatban 
megajánlott egységárakon kerülnek értékesítésre, az alábbiak szerint, amely a szerződés 
időtartama alatt az elszámolás alapját képezi : 

C 8110 XN(H)- 16- F1 beton: 

Ajánlati ár (nettó FUt) :9.800,- Ft/t+ ÁFA 

azaz nettó Kilencezer- nyolcszáz FUt+ ÁFA 

C 16120 XN(H)- 16- F1 beton: 

Ajánlati ár (nettó Fut): 10.450,- Ft/t+ ÁFA 

azaz nettó Tízezer- négyszázötven FUt+ ÁFA 

6.3. Az ajánlati árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők , és semmilyen körülmények 
között sem változtathatók, ide nem értve az ÁFA mérték jogszabályi változásából eredő 
esetleges változásokat. 

6.4. Az ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell Eladó valamennyi költségét, amely az a 
teljesítés során felmerülhet Vevő - a Kbt. 132. §-a szerinti helyzetet kivéve - a megjelölt 
ajánlati áron felül , semmilyen jogcímen nem eszközöl kifizetést. Abban az esetben 
amennyiben az Eladó vállalási árát alul prognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, 
kiadásokat stb. nem háríthatja át az Vevőre , és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség 
alól. 

6.5. Az eseti megrendelések összértéke nem haladhatja meg a keretszerződés 2.1. pontjában 
foglalt keretösszeget 

6.6. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a behozatallal , forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő 
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja , egyéb) , 
valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem 
tartalmazza az általános forgalmi adót. 

7. Fizetési feltételek 

7.1. Vevő előleget nem biztosít. 

7.2. Vevő az átvett árumennyiség a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő 
teljesítéséről teljesítésigazolást állít ki . 

7.3. Eladó kétheti rendszerességgel (minden hónap 15. és utolsó napján) nyújthat be számlát az 
addig eltelt időszakban megrendelőlap/Eladólevél alapján igazolt anyagokról. Az 
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ellenszolgáltatás az igazolt szerződésszerű leszállítását követően utólag, HUF-ban, a Ptk. 
6:130. § (1 )-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően és a Kbt. 130. § (1) bekezdésében 
foglalt szabályok szerint kerül teljesítésre, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezésekre. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar 
forintban (HUF) történik. 

7.4. A szállítólevél aláírása a Kbt. szerinti teljesítésigazolásnak minősül. Vevő a szerződéskötést 
követően megadja az Eladó részére, hogy kik azok a személyek, akik jogosultak az beton 
átvételére, azaz a szállítólevél (teljesítésigazolás) aláírására. Az egyéb személy által aláírt 
szállítólevél (teljesítésigazolás) avagy egyéb dokumentum (pid. szállítólevél) a teljesítés
igazolást nem helyettesíti. A szállítólevél (teljesítésigazolás) egy példánya a számla melléklete. 

7.5. Eladó a számlát a Vevő nevére kiállítva, Vevő címére kell benyújtani . A nem Vevő címére 
benyújtott számlára kifizetése nem teljesíthető , ezekben az esetekben a Vevő fizetési 
késedelme kizárt. 

7.6. A benyújtott számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben 
taglaltaknak. 

7.7. A számlán csak a jelen keretszerződés hatálya alá tartozó Áru(k) szerepelhetnek. Ha a Vevő 
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan , úgy a Vevő köteles a kifogásolt 
számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni Eladóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt 
a korrigált számla Vevő általi kézhezvételétől kell számítani. 

7.8. Fizetési késedelem esetén Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos 
késedelmi kamatra jogosult. 

7.9. Felek rögzítik , hogy a jelen keretszerződés az Art. 36/A. §-ának értelmében közbeszerzés 
közvetlen megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősül, amelyre tekintettel Eladó 
vállalja, hogy valamennyi , a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján előírt 
mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a 
köztartozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel 
az NAV köztartozásmentes listáján. Felek rögzítik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt 
kötelezettség Eladó általi teljesítése a számlák kitizetésének feltétele. Eladó kötelezettséget 
vállal arra, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt előírások érvényesülését a Kbt. és a Ptk. szerinti 
alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja . Eladó köteles teljesítési segédjét (pl. 
alvállalkozóját) a fentiekről-egyező tartalommal- tájékoztatni. 

8. Alvállalkozók 

8.1. A keretszerződés tárgyát képező munkák megvalósításába alvállalkozók is bevonhatók- a Kbt. 
és e keretszerződés rendelkezéseivel összhangban- de az Eladó úgy felel , mintha a munkát 
saját maga végezte volna. Az Eladó kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. 

8.2. Eladó tudomásul veszi , hogy a keretszerződés teljesítése során a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók, egyéb közreműködők listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A hivatkozott 
mellékletben szereplő alvállalkozók bevonásához a jelen keretszerződés teljesítésébe a Vevő a 
jelen keretszerződés aláírásával hozzájárul. 

8.3. A Kbt. 128. §(2) bekezdése értelmében az Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan 
alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Eladó alkalmasságának 
igazolásában. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni , amelyet 
az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssei együtt nyilatkeznia kell arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta , a Kbt. 57. §- szerinti kizárá okok hatálya alatt. 

8.4. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó 
alkalmasságának igazolásában, csak a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt 
a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre 
nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható 
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hibás teljesítése miatt a keretszerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a 
megjelölt alvállalkozóval , és ha az Eladó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozóval együtt felelt meg. 

8.5. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 
alvállalkozó igénybevétele az érintett szaigáitatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó 
körülménynek minősült. 

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Késedelmi kötbér: 

9.1. Eladó késedelembe esik, ha a jelen keretszerződésben meghatározott határidő az Eladónak 
felróható okból nem tarthatók, késedelmet szenvednek. Eladó késedeimét kimentheti, ha 
bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az szakértő személytől , 

szervezettől elvárható. 

9.2. Vevő késedelme - azaz, ha valamely határidő a Vevőnek felróható okból nem tartható, és a 
Vevői cselekmény elvégzéséhez Eladó minden lényeges információt Vevő rendelkezésére 
bocsátott, illetőleg minden előkészítő cselekményt elvégzett- az Eladó egyidejű késedeimét 
kizárja. 

9.3. Amennyiben Eladó neki felróhatóan késedelembe esik úgy köteles 5.000 Ft-lóra késedelmi 
kötbér megfizetésére. A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét nem 
korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít. Felek rögzítik, hogy Vevő az egyedi 
megrendelésben jelzi a várható érkezés időpontját. Felek az érkezés időpontjától számított a fél 
óra kötbérmentes időtartamban (tolerancia) állapodnak fel. 

9.4. Az Eladó ilyen esetben köteles a késedelmi kötbér összegét beszámítani , és az általa kiállított 
számlán ezt megfelelően feltüntetni. Amennyiben az Eladó nem számítja be, vagy nem fizeti 
meg a Vevő részére járó késedelmi kötbért annak esedékessé válásától számított harminc (30) 
napon belül bármely eseti megrendelés esetén, a Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a 
jelen keretszerződést. 

9.5. Vevő követelheti a késedelemmel okozati összefüggésben keletkezett, a késedelmi kötbért 
meghaladó kára megtérítését Vevő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a 
késedelemből származó kárát is érvényesítheti . 

Meghiúsu/ási kötbér: 

9.6. Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelések teljesítése során több, mint 2 (kettő) egymást 
követő alkalommal történő Eladói késedelmet olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely 
a Vevő érdekmúlásának bizonyítása nélkül is megalapozza a Vevő egyedi megrendelésre 
vonatkozó felmondási jogának gyakorlását és az egyedi megrendelés Eladónak felróható 
meghiúsulását jelenti. 

9. 7. Jelen szerződés Eladónak felróható lehetetlenülése (ideértve az Eladó szerződésszegésére 
alapított Vevő általi felmondást/elállást) esetén az Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 2 millió Ft. 

9.8. Az eseti megrendelés Eladónak felróható lehetetlenülése (ideértve az Eladó 
szerződésszegésére alapított Vevő általi felmondást/elállást) esetén Eladó kötbér és kártérítési 
felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 10 OOO.- Ft 

9.9. A Vevő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátásával érvényesíteni. Amennyiben az 
Eladó nem számítja be, vagy nem fizeti meg a Vevő részére járó meghiúsulási kötbért annak 
esedékessé válásától számított harminc (30) napon belül bármely egyedi megrendelés esetén , 
a Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen keretszerződést. 
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Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

9.1 O. Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul , írásban 

megten ni. 

9.11 . Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki 

nem egyenl ített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint 
amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Eladó felé 
továbbhárítani. Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül 
okozott és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított kártérítést A késedelmi és 
hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Eladóta teljesítés alól. 

Jótállás, szavatosság: 

9.12. A jótállási , szavatassági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései 
az irányadók. Ha a jótállás időtartama alatt Eladó nem tesz eleget a jótállásból eredő 

kötelezettségének, úgy Vevő jogosult a hibajavítást, hiányosság pótlását az Eladó költségére 

harmadik személlyel elvégeztetni . 

10. Adatszolgáltatás, titoktartási kötelezettség 

1 0.1. Eladó a jelen keretszerzödés időtartama alatt köteles a Vevő részére a megrendelésekkel 
kapcsolatban adatszolgáltatást teljesíteni a Vevő által előírt módon. 

1 0.2 . Az Eladót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat , 
egyéb közreműködöket titoktartási kötelezettség terheli a keretszerződés teljesítése során vagy 
azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került) , illetve más módon 
megismert minden olyan , nem nyilvánosan hozzáférhető , illetve nem közérdekű adat, terv , 
információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában , amelynek nyilvánosságra hozatala 
a Vevő hivatali , üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály 
felmentést adhat 

1 0.3. Eladó kijelenti , hogy a közpénzek felhasználásával , a köztulajdon használatának 
nyilvánosságával , átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggö egyes 
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat ismeri , és tudomásul 
veszi. 

1 OA Jelen keretszerzödésben foglalt rendelkezéseknek az Eladói alkalmazottak, alvállalkozók, 
illetve egyéb közreműködök részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a 
betartatásának ellenőrzése az Eladó kötelessége, illetve felelőssége . A jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez 
szükséges költségek - az esetleges titoksértésért fennálló felelösségen túl - az Eladót terhelik, 
kivéve, ha bizonyílja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el , ahogy 
az adott helyzetben általában elvárható. 

1 0.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keretszerzödéssel szabályozott kapcsolatok 
folytán tudomásukra jutott cégszerű , üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél 
előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy 
tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön 
üzleti előny szerzésére nem törekednek. 

11. Kapcsolattartás 

11 .1. Felek részéről a keretszerzödés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Vevő részéről : 

Név: Varsányi Balázs 
Telefon : +36 30555-8799 
Fax: +361 290-7142 



E-mail : varsanyi. balazs@varosgazda 18. hu 
Levelezési cím: 1181 Bp., Üllői út 423. ll.em.1. 

Eladó részéről : 

Név: Fábián Tamás és Scholz Péter 
Telefon : +36 30 966 6909, +36 30 522 0144 
Fax: +36 1 433 4831 
E-mail : t.fabian@betonpartner.hu, p.scholz@betonpartner.hu 
Levelezési cím: 1103 Bp., Noszlopy utca 2. 

11 .2. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről 

haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 
Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik. 

12. Vis maior 

12.1. Felek mentesülnek a szerzödésszegés következményei alól , amennyiben a szerzödésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag 
vagy más módon gátolja (vis maior) . A Felek ilyen vis maior eseménynek tekintik különösen a 
természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész , robbanás, 
járvány) , háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, forradalom , 
államcsíny, polgárháború , terrorcselekmények), ernbargót stb. Felek vis maiornak esetnek 
minősítik továbbá az állami , kormányzati intézkedések, pl. , de nem kizárólagosan szmogriadó, 
áramkimaradás, amelyek Eladó teljesítését önhibáján kívül akadályozzák. Eladó a vis maior 
esetekről a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni. 

12.2. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem -vagy csak aránytalan áldozat árán- lehetett volna elhárítani. 

13. Az Eladó egyéb jogai és kötelezettségei 

13.1. Az Eladó gyártási programja és a minősítés alapját képező , alkalmazott szabványok: 

MSZ 4719:1982, MSZ 4798-1:2004, Ml-04-562:1992, MÉASZ ME-04:19:1995, ÚT 2-3.414, ÚT 
2-3.206 

Cement: 

Adalékanyagok: 

Adaléksze r: 

Kiegészítő anyagok: 

MSZEN 197-1 

MSZEN 

12620:2003 

MSZEN934-2 

MSZEN 450-1 

13.2. A megrendelt és leszállított beton mennyisége tömör m3-ben kerül megállapításra. A súly 
megállapításánál az Eladó által üzemeltetett, a keverőegységbe beépített automatikus 
méröberendezés mérései irányadók, amelynek hitelesítéséről Eladó a Vevő kérésére 
hitelesítési jegyzőkönyvet készít. 

13.3. Eladó a teljesítést a Vevő igényeihez rugalmasan igazodva végzi. 

13.4. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni , amely a jelen 
keretszerződésben foglaltak eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény 
milyen mértékben, és milyen módon érinti a keretszerződés teljesítését. Az értesítés 
elmulasztásából vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért az Eladó felelős. 



13.5. Amennyiben a Vevő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást, illetve nyilvánvalóan hibás 
megrendelést ad, erre az Eladó köteles a Vevőt figyelmeztetni . A figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért az Eladó felelős. Ha a Vevő az utasítást a figyelmeztetés ellenére 
fenntartja, az Eladó a Vevő utasításaszerint a Vevő kockázatára köteles teljesíteni . 

13.6. Eladó a teljesítés során képzett és gyakorlati , szakmai tapasztalattal rendelkező 

alkalmazottakat köteles igénybe venni. 

14. A Vevő egyéb jogai és kötelezettségei 

14.1. Eladó a Vevő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki az Eladó 
munkájának megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

14.2. Vevő utasítást csak a jelen keretszerződés keretei között adhat. 

14.3. Vevő jogosult ellenőrizni az Eladó által a Vevő javára végzett teljesítés menetét. Az ellenőrzést 
a Vevő megbízottja útján végzi. Az ellenőrzés előre egyeztetett időpontban történik. Eladó 
akkor sem mentesül a felelősség alól , ha a Vevő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el. 

15. A szerződés megszűnése 

15.1. Jelen keretszerződés megszűnik , amennyiben eltelt a 3.1. pontban meghatározott időtartam . 

15.2. A 2.1 . pontban meghatározott keretösszeg kimerülése (bontó feltétel esetében). 

15.3. Abban az esetben, ha bármelyik fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyos 
mértékben megszegi, úgy a másik fél jogosult a jelen szerződést egyoldalú írásbeli 
jognyilatkozattal , azonnali hatállyal felmondani. A felmondás időpontjában folyamatban lévő 

megrendeléseket az Eladó köteles teljesíteni , de új megrendelést már nem köteles elfogadni a 
VevőtőL A szerződésszegést elszenvedő fél a felmondási jog gyakorlása mellett érvényesítheti 
a szerződésszegéssel összefüggésben felmerült kárát a szerződést megszegő féllel szemben. 

15.4. Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretszerződés a 
másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják. Jelen 
keretszerződés tekintetében a Vevő részéről azonnali hatályú felmondásnak, és az azonnali 
hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának különösen akkor van helye, ha 

- ha az Eladó több, mint 2 (kettő) egymást követő alkalommal késedelembe esik, 

- ha az egyedi megrendelés Eladónak felróható okból több, mint 3 (három) alkalommal 
meghiúsul, 

- ha az Eladó több, mint 3 (három) alkalommal hibásan teljesít, és hibás teljesítéssei érintett 
Áru(k) kicserélését a Vevő által meghatározott- egyeztetett és teljesíthető- határidőben nem 
biztosí lj a, 

- Eladó és a Vevő között létrejött jelen szerződésből , illetve megrendelésből eredő követelését 
Eladó harmadik személyre engedményezi. 

Jelen szerződés tekintetében Eladó részéről azonnali hatályú felmondásnak, és az azonnali 
hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának különösen akkor van helye, ha 

Vevő a fizetési határidő lejártát követő 60 napon túli fizetési késedelembe esik. 

15.5. Amennyiben bármelyik fél a jelen keretszerződése vonatkozásában az azonnali hatályú 
felmondással kíván élni, úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölnie az azonnali 
hatályú felmondás okát. 

15.6. Felek a jelen keretszerződést közös megegyezéssel megszüntethetik. A megszűntetés csak 
írásbeli formában érvényes. 



16. Egyéb rendelkezések 

16.1. A Kbt. 125. §(4) bekezdésére figyelemmel Felek rögzítik, hogy Eladó nem fizet, illetve számol 
el a keretszerződés teljesítésével összefüggésben olyan kőltségeket, amelyek a Kbt. 56 . § (1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és 
melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá 
Eladó vállalja, hogy a keretszerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Vevő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti . 

16.2. A Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében Vevő jogosult és egyben köteles a keretszerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel , amely lehetövé teszi, hogy a keretszerződéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
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 az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

16.3. A Kbt. 125. §(5) bekezdés szerinti felmondás eseténEladó a keretszerződés megszünése előtt 

már teljesített szaigáitatás szerződésszerü pénzbeli ellenértékére jogosult. 

16.4. Amennyiben Eladó külföldi illetékességü, köteles a keretszerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni , hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

16.5. Vevő és Eladó kötelesek egymással együttműködn i és egymást a megállapodást érintő 

kérdésekről tájékoztatni , ebben a körben vállalják, hogy mindent elkövetnek a vitás kérdések 
peren kívüli rendezése, megoldása érdekében. 

16.6. Felek rögzítik, hogy a keretszerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a 
keretszerződés teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A jelen keretszerződés 

kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján a Kbt. 132. § 
által meghatározott feltételek szerint lehetséges. 

16.7. Felek megállapodnak, hogy a keretszerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezn i. Az egyeztetés 
eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. 

16.8. Eladó tudomásul veszi , hogy a Vevő a Kbt. 31. §-a alapján a keretszerződés adatait, illetve a 
keretszerződést nyilvánosságra hozza. 

16.9. A jelen keretszerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot Felek írásban (postai vagy 
elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel , illetve a keretszerződés 
megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők . A jelen 
keretszerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek 
tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen 
esetben a kézbesítés időpontja az átvétel elutasításának a napja, illetve a kézbesítés 
eredménytelen megk ísérléséről szóló postai jelentés napja. 

16.1 O. Amennyiben a keretszerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a keretszerződés 

többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan 
megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés 
eredeti céljának. 

L 



16.11 . Eladó tudomásul veszi , hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát 
érintő szerződéseket a Vevőnél, valamint a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 
gazdálkodó szervezetnél. 

16.12.A Felek a jelen szerződésből és az egyedi szerződésekből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés 
úton kísérlik meg rendezni . Csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, amely 
esetre a Budapest, XVIII.-XIX. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

16.13.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

16.14.A Felek rögzítik, hogy a szerződést nem egyidejűleg írják alá. A szerződés hatályba lépésének 
napja a későbbi aláírás dátuma. 

16.15. Jelen keretszerződést szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 3 példányban aláírták, amelyből 2 példány a Vevőt és 1 példány az 
Eladót illet. 

Kelt. ... . J.:.o/'J.-.... Q( : )O. ~ .. ... . 

... h1 ... s .. 7? 
1. számú melléklet: Egyedi megrendelőlap 

•'árosgazda XVIII. kerület 
f\) onprofit Zrt. 

1181 Budapest u .. ,, ... . 
. • Ol Ut 423 
el: 292-0258 
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Megrendelés 

Szállító/ Vállalkozó 

C égn év: 

Cím: 

Adószám: 

Kapcsolattartó: 

Tisztelt Cím! 

Megrendelés tárgya: 

Megrendeljük az alábbiakban részletezetteket 

Társaság: 

Számlázási cím: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Bankszámlaszám (HUF): 

Bankszámlaszám 

Megrendelő 

Megrendelőszám: 

Rendelési dátum: 

Igénylő neve: 

Telefon l Fax: 

l. számú melléklet 

A személyes egyeztetés alapján az alábbi tételeket/ szolgáltatásokat rendeljük meg: 

---------- ------------------·-----------------·-·--· ······ 
Kapcsolódó (keret)szerződés száma: Nettó érték összesen : 

Fizetés módja: 

Átvétel módja: 

Szállítási/ teljesítési cím**: 

Megrendelő Engedélyező 
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2014. evi Slerzödes meg'(ötés<öl - 12 hén;;pig! 

Az MSZ 4 719 surint magrandRit bcto nok;rt: 2014.. 'l 
Januárl.töl az MSZ479B uabványrQndszDr szeri~ 

•1. k. d" k ldl MSZ4719 smrintl Idadas konvartöl JU QS a JU l 
ls lohQtság<osl ·= 

f/L. 
o~.".....~ .. 
~ ·~-:·;~,-:- Sdlolz PétO"" 
~ - -~'·' ··•-Y. . 
beten és tt!ment om á gos ker. vezet5 
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2014. évi szerződés megkötéstól- 12 hónapig~ 

Az Dzem nyjhrntartása: 

Hetfö ·Péntek 

Szombat 

7'" -ls'' 
i" -13" 

Minimális számlázási 
feltételek a száHít:ásoknál : 

Minimális számlázási 

feltételek 
betonszivattyúknál: 

Az MSZ 4719 szerlnt megrendelt betonokat 
20l4.január l·t6lazMSZ4798 

szabványrendszer szerlnt konvertáljuk és 
adjuk ldl MSZ 4 719 szerintl kia&s is 

lehctsegesl 

@ Schelz Pé<er 

bl!ten és cementornágos ker. vezetö 


