
Szállítási keretszerződés 

amely létrejött egyrészről: 

Név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. II. em. l. 

Adószám: 12238051-2-43 

Cégjegyzékszám: O 1-10-043324 

Képviseli: Banyár László, vezérigazgató 

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, 

másrészről: 

Név: KRILA Kft. 

Székhely: l 041 Budapest, Károlyi István utca 27-29. 

Adószám: 12336829-2-41 

Cégjegyzékszám: O 1-09-667438 

Képviseli: Csuka Lajos ügyvezető 

mint Szállító, a továbbiakban: Szállító, 

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

l. Preambulum 

1.1. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., mint Ajánlatkérő (továbbiakban mint Megrendelő) 

"A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére általános kőmíives építési anyagok, 
berendezések szállítása" tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 

20 ll. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján, amely 

eljárás nyertese a Szállító lett, ezért a Felek a Kbt. 124. § (l) bekezdése értelmében a törvényes 

határidőn belül keretszerződést kötnek. 

2. A keretszerződés tárgya 

2. 1. Jelen keretszerződés tárgya: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére általános 
kőműves építési anyagok, berendezések adásvétel útján történő kiszállítása Szállító által a 

Megrendelő részére, mindösszesen nettó 20.000.000.- Ft, azaz húszmillió forint keretösszeg 

mint a termékek ellenértéke - eléréséig. Az Ajánlatkérő kiköti , hogy a fenti keretösszegtől -

30%-os eltérés lehetséges. 

2.2. A jelen keretszerződés tárgyát képező termékek felsorolását, árát a Szállító ajánlatának 

megfelelően szállító kiskereskedelmi árlistája tartalmazza, amely a jelen keretszerződés 1. 

szám ú me l lékletét képezi , és amely alapján Szállító vállalja az l. szám ú mellékletben pfelsorolt J 

eszközök Megrendelő részére a jelen keretszerződés 4.2. pontjában foglalt határidőben 

leszállítását ~ 
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2.3. Jelen keretszerzödés tárgyának keretében Szállító vállalja továbbá az alábbi feladatok 

teljesítését is: 

Szállító vállalja a Megrendelő beruházásainak tervezéséhez szükséges, de egyedi 

megrendelésnek még nem minősülő, a Megrendelő által előkészített terméklisták 

munkanapokon számított 12 órán belüli beárazását. 

Szállító vállalja a keretszerzödés 2.1. pontban foglalt keretösszege kimerülésének figyelését 

oly módon, hogy Megrendelő részéről bármikor lekérdezhetö legyen a még rendelkezésre 

álló keretösszeg mértéke. Megrendelő ilyen irányú szándékát 2 munkanappal jelzi. 

Szállító vállalja, hogy évente egy alkalommal Megrendelő kérésére kimutatást készít a 

keretszerzödésböl megrendelt termékekről (mely termékek, milyen é1iékben, mekkora 

mennyiségben). Megrendelő ilyen irányú szándékát 7 nappal előre jelzi. 

2.4. A jelen keretszerzödés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentumok, így különösen az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, a kiegészítő 

tájékoztatás(ok), és a Szállító, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata. Ezek a dokumentumok 

fizikai lag nem kerülnek csatolás ra a keretszerzödéshez, ám a Felek számára ismert azok 

tartalma. Az eljárás dokumentumaiban foglaltak a Szállítóra nézve kötelező érvényűek a 

keretszerzödés időtartama alatt. 

2.5. Szállító a keretszerzödés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a közbeszerzési eljárás 

dokumentumait saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat 

megismerte, elfogadta, szerzödéses árát és az egyéb szerzödéses ajánlatait ezen információk 

figyelembevételével és a teljesítés helyszínének ismeretében állapította meg. 

3. A teljesítés helye 

3.1. A jelen keretszerzödés l. szám ú mellékJetéböl rendelt eszközök leszállításának teljesítési helye : 

Szállító a megrendelt anyagokat Megrendelő 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. sz. alatti 

telephelyére szállítja. Rendkívül i esetekben Megrendelőnek lehetősége van az egyed i 

megrendelésekben egyéb szállítási hely megrendelésére is . 

3.2. Továbbá Megrendelő jogosult a megrendeléseket kiszállítás nélkül kérni, oly módon, hogy a 

megrendelt termékeket Megrendelő jogosult a Szállító telephelyén is átvenni. 

4. A keretszerződés időtartama és az egyedi megrendelések szállítási határideje 

4. 1. A keretszerzödés időtartama a keretszerzödés aláírásától számított 18 hónapra szól , vagy a jelen 
keretszerzödés hatálytalanná válik, amennyiben az annak alapján eszközölt teljesítése!< 

ellenértéke eléri 2.1 . pontjában meghatározott keretösszeget (bontó feltétel) . 

4.2. Szállító a Megrendelő írásbeli igénye esetén a megrendelés kézhezvétele időpontjától számított 

48 órán belül , de legkésöbb a termék gyártótól a Szállítóhoz való beérkezése után 24 órán belül 

köteles kiszáll í tan i az egyedi megrendelések szerinti beszerzések tárgy át. Szállító 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől beérkező megrendelés kézhezvételét követő 

három órán belül a raktáron nem lévő terméket megrendeli a gyártótóL 

4.3. Az egyedi megrendeléseket a teljesítés 4.2. pontban foglalt időtartamán belül teljesíteni kell , az 

egyedi megrendelések teljesítési határideje tehát nem haladhatja meg a keretszerzödés 4.1. 

pontban foglalt időtartamát. 
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5. Teljesítés, átadás-átvétel 

5.1. A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvi zsgálnia a szállított termékeket, 

megfelelnek-e a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban és a keretszerződésben foglalt 

feltételeknek. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg az előírt műszaki vagy 

egyéb feltételeknek, úgy a Megrendelő azok átvételét visszautasíthatja, és a Szállító köteles 

Icicserélni vagy megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy a tennékek megfeleljenek az 

elvárásoknak. 

5.2. A teljesítéskor, amennyiben a szemrevételezés során a Megrendelő mmoseg1, menny1seg1, 

illetve műszaki eltéréseket tapasztal az általa megrendelt termékek vonatkozásában, a termékek 

átvételét megtagadhatja. 

5.3. Felek az egyedi megrendelések teljesítésekor lefolytatott átadás-átvételi eljárást röviden az 

aktuális megrendelőlapon, vagy szállítólevélen rögzítik. Az átadás-átvételkor tett esetleges 

nyilatkozatokat, továbbá a hibákat, hiányokat és a pótlásukra megállapított határidőket is a 

megrendelőlapon, vagy szállítólevélen rögzítik. Ezek hiányában a teljesítés szerződésszerü 

teljesítésnek minősül. 

5.4. Az áru átvételét követően észlelt minőségi kifogás esetén a Megrendelő a Szállítót írásban 

értesíti . Minőségi hiba esetén a Megrendelő közli az áru azonosításához szükséges, valamint a 

minőségi hiba jellegére vonatkozó adatokat. Vitás esetekben az áruátvétel megtagadása indokait 

közös jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

5.5. A Szállító által leszállított termékeknek hatályos műbizonylatokkal kell rendelkezniük, 

amelyeket a termék átadásakor és a teljesítésigazolás átvételekor Megrendelő rendelkezésére 

kell bocsátani. 

5.6. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a feltételeknek nem megfelelő terméket (minőségi 

kifogás és/vagy termék visszahívás esetében is) az ajánlattételi dokumentációnak megfelelő 

minőségű és egyenértékű termékre cseréli. 

5.7. Megrendelő- a Kbt. 130. §(l) bekezdése alapján- a megrendelés teljesítésének elismeréséről 

(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől 

számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. 

5.8. Szállító köteles a Megrendelő számára új , rendeltetésszerü használatra alkalmas termékeket 

szállítani. Megrendelő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszközök 

szállítására. Szállító a termék szállításával egyidejüteg köteles az arra vonatkozó, a 

rendeltetésszerű használathoz szi.ikséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így klilönösen a 

kezelési (használati) útmutatót és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a müszaki leírást 

a Megrendelő részére átadni , továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást a 

Megrendelő által kijelölt személyek részére megadni. 

5.9. A Szállító fő kötelezettsége kiterjed a szállítás és a szállított termékek minőségi és szakmai 

megfelelőségére. 

5. 10. A Szállító köteles az árut eredeti csomagolásban szállítani , amennyiben annak megbontása válik 

szükségessé, úgy a csomagolást oly módon kell megválasztani , hogy az alkalmas legyen a 

minőség megóvására. 

5.11. Amennyiben a szerződés teljesítése során a Szállító számára olyan körülmény áll elő, amely 

akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szállítónak haladéktalanul értesítenie kell 

írásban vagy elektronikus úton a Megrendelőt a késedelem tényéről , 

elhúzódásáról és okáról. 
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5.12. A Megrendelő köteles az általa megrendelt és a Szállító által leszállított mennyiségi és a 

minőségi követe lményeknek megfelelő termékeket átvenni és az átvétel tényét igazolni . 

5. 13 . A Megrendelő köte les a Szállító alkalmazottainak a szállítási területre való beléptetéséről , 

benntartózkodásáról , szükség esetén kíséretükről és felügyeletükről gondoskodni. 

5.14. Szállító köteles cserelehetőséget biztosítani a darabos, vagy dobozos, bontatlan csomagolású 

termékekre. 

6. Az ellenszolgáltatás meghatározása 

6.1. A jelen keretszerződés értéke a 2.1 pontban fog la ltak szer inti keretösszegben kerü lt 

meghatározásra. A keretszerződés tárgyát képező termékek egységárait, azaz az ajánlatban 

megajánlott kedvezménymértékkel csökkentett egységárakat a jelen keretszerződés l . számú 

melléklete tartalmazza. Az aján latban megajánlott kedvezménymértéket az egyedi 

megrendelések esetében, a keretszerződés teljes időtartama biztosítani ke ll Megrendelő 

részére, ide nem értve a keretszerződés időtartama alatti esetleges akciókat. 

6.2. Az egyedi megrendelések összértéke nem haladhatja meg a keretszerződés 2.1. pontjában 

foglalt keretösszeget 

6.3 . Az ellenszolgáltatás tattalmazza a szállítási költséget, továbbá az ár tartalmazza a behozatallal, 

forga lomba hozatallal kapcsolatban fe l merü lő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, 

szükséges hatósági engedé lyek díja, egyéb), a jótállást valamint kapcso lódó szolgáltatások 

esetében valamenny i járulékos kö ltséget, díjat, de nem tartalmazza - sem termékek sem a 

szo lgáltatások esetén-az általános forgalmi adót. 

6.4 . Az egységárak 2015 . ápri li s l. napjáig kötöttnek tekintendők, és semmi lyen köri.ilmények között 

sem változtathatók, ide nem értve az ÁFA mérték jogszabályi változásából eredő esetleges 

változásokat. A Szállító által megadott kedvezményes nettó egységárak (a Szállító ajánlatában 

benyújtott ártáb lázatban) és a kiskereskedelmi ártáb lázatban a listaárak (a Szá llító ajánlatában 

benyújtott CD/DVD-n megadott ártáblázat) a keretszerződés tartama alatt kizáró lag a KSH á ltal 

közzétett "az ipar belföldi értékesítésének árindexe rendeltetés szerinti ágazatcsoportonként" 

közi.il a "Továbbfelhasználásra termelő ágazatok'' árindex mértékével változhatnak úgy, hogy 

az Ajánlattevő a megemelt nettó egységárakat az Ajánl atkérő előzetes értesítését követően -a 

Feleknek az áremelés mértékéről történő tárgyalásának eredményeképpen - e l őször a szerződés 

érvénybe lépését követő 2015. á p ri l is hónapjától megrendelt szállításokra a 20 15. évben 

közzétett - az előző évre (20 14.) vonatkozó - inflációs index 80%-a mértékével növelten 

alkalmazhatja. A 20 14. évi inflációs index érvényesítésére nincs mód. 

7. Fizetési feltételek 

7.1. Megrendelő e l őleget nem biztosít. 

7.1. Szállító kétheti rendszerességgel (minden hónap 15. és utolsó napján) nyújthat be szám lát az 

addig e ltelt időszakban megrendelőlap/szállítólevél alapján igazolt anyagokról. Az 

ellenszo lgáltatás az igazo lt szerződésszerü leszállítását követően utólag, l-lUF-ban , a Ptk. 

6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfe l elően és a Kbt. 130. §( l) bekezdésében 

foglalt szabályok szerint kerü l teljesítésre, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezésekre. Az e llenszolgáltatás teljesítése 

magyar forintban (l-lUF) tö1ténik. 

7.2. Szállító a szám lát a Megrendelő nevére kiállítva, Megrendelő címére ke ll benyújtani . A nem 

Megrendelő dmé•·e benyújtott számlám kifizetése nem teljeslthetö, ezekben az esete~ 
Meg•·endelő fizetés i késede lme kizárt. ~ { 
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7.3 . A benyújtott száml ának meg ke ll fe lelni e a számvite il·ő i szóló 2000. évi C. törvényben 

fog laltaknak. 

7.4. A száml án csak a jelen keretszerződés hatálya a lá tartozó te rmékekiszolgáltatások 

szerepelhetnek. Ha a Megrendel ő részérő l kifogás merül fe l a benyújtott száml ával 

kapcsolatosan, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével 

visszaj uttatni Szállítóhoz. Ebben az ese tben az átuta lás i határidőt a korrigált számla 

Megrendelő általi kézhezvéte l étől ke ll számítani . 

7.5. fizetés i késedelem esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos 

késede lmi kamatra jogosult 

7.6. Felek rögzítik, hogy a j elen keretszerződés az Art. 36/ A. §-ának érte lmében közbeszerzés 

közvetlen megvalósításához kapcso lódó szerződésnek minősül , amelyre tekintettel Szállító 
vállalj a, hogy valamennyi, a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján e l ő írt 

mértéket meghaladó összeget tarta lmazó számla mell ékleteként csatolj a, vagy bemutatj a a 

köztartozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepe l 

az NA V köztaitozásmentes li stáján. Felek rögzítik, hogy az Art. 36/ A. §-ában foglalt 

köte lezettség Szállító általi te lj es ítése a számlák kitizetésének fe ltétele. Szállító köte lezettséget 

vállal arra, hogy az Art. 36/A. §-ában fog lalt e l ő írások érvényesülését a Kbt. és a Ptk. szerin ti 

alválla lkozó ival szemben is biztosítani fogj a. Szállító köteles te lj es ítés i segédjét (p l. 

alvállalkozój át) a fe nti ekről- egyező tartalommal- tájékoztatni. 

8. Alvá llalkozók 

8.1. A ke re tszerződ és tárgyát képező munkák megvalós ításába alvá ll alkozók is bevonhatók- a Kbt. 

és e kere tszerződés rendelkezéseive l összhangban - de a Szállító úgy fe lel, mintha a mun kát 

saj át maga végezte vo lna. A Szállító köte lezettségét te ljes egészében másra nem ruházhatja át. 

8.2. Száll ító tudomásul veszi, hogy a ke retszerződés te lj es ítése során a telj es ítésbe bevont 

alváll alkozók, egyéb közreműködők li stáj át a 2. sz. melléklet tartalmazza. A hivatkozott 

mell ékletben szereplő alváll alkozók bevonásához a j elen ke retszerződés telj es ítésébe a 

Megrendelő a jelen keretszerződés aláírásával hozzájárul. 

8.3. A Kbt. 128. §(2) bekezdése értelmében a Szállító teljesítésében köteles közreműködni az olyan 

alválla lkozó, amely a közbeszerzés i elj árásban részt vett a Szállító alkalmasságának 

igazolásában. A Szállító köteles a Megrendelőnek a telj esítés során minden olyan - akár a 

ko rábban megjelölt alválla lkozó helyett igénybe venni kívánt - alváll alkozó bevonását 

beje lenteni , amelyet az aj ánlatában nem nevezett meg és a bej elentéssei együtt ny il atkozni a ke ll 

arról is, hogy az álta la igénybe venn i kívánt alválla lkozó nem áll a Kbt. 56. § - va lam int, ha a 

mege l őző közbeszerzés i e lj árásban azt ajánl atkérő e lő í rta, a Kbt. 57. § - szerinti kizáró okok 

hatálya a latt. 

8.4. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzés i elj árásban részt vett a Szállító 
alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet 

részt a te lj es ítésben más a lvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötésko r e l ő re 

nem látható ok következtében- beáll ott lényeges körülmény, vagy az alváll alkozó bi zonyítható 

hibás telj es ítése miatt a keretszerződ és vagy annak egy része nem lenne te lj es íthető a megje lölt 

alvá lla lkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 

a lkalmassági követe lményeknek, amelyeknek a Szállító a közbeszerzés i elj árásban az adott 
a lvállalkozóval együtt fe le lt meg. 

8.5 . Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 

a lvá ll alkozó igénybevétele az érintett szaigáitatás saj átos tul aj donságait 
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közbeszerzési eljárásban az ajánlatok é11ékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó 

körülménynek minősült. 

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Késedelmi kötbér: 

9.1. Szállító késedelembe esik, ha a jelen keretszerződésben meghatározott határidő a Szállítónak 
felróható okból nem tarthatók, késedelmet szenvednek. Szállító késedeimét kimentheti , ha 

bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el , ahogy az szakértő személytől , 

szervezettől elvárható. 

9.2. Megrendelő késedelme - azaz, ha valamely határidő a Megrendelőnek felróható okból nem 

tartható, és a Megrendelői cselekmény elvégzéséhez Szállító minden lényeges információt 

Megrendelő rendelkezésére bocsátott, illetőleg minden előkészítő cselekményt elvégzett - a 

Szállító egyidejű késedeimét kizá1ja. 

9.3. Szállató a teljesítési határidőt illetően bekövetkező késedelme esetén a késedelmi kötbér 

mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap 

után a megrendelés nem teljesített része nettó ellenértékének 3%-a, de naponta minimum 5000,

Ft, azaz ötezer forint. 

9.4. A Szállító ilyen esetben köteles a késedelmi kötbér összegét beszámítani , és az általa kiállított 

számlán ezt megfelelően feltüntetni. Amennyiben a Szállító nem számítja be, vagy nem fi zeti 

meg a Megrendelő részére járó késedelmi kötbért annak esedékessé válásától számított hanninc 

(30) napon belül bármely eseti megrendelés esetén, a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal 

felmondaniajelen keretszerződést. 

9.5. Megrendelő követelheti a késedelemmel okozati összefüggésben keletkezett, a késedelmi 

kötbért meghaladó kára megtérítését Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén 

felül a késedelemből származó kárát is érvényesítheti . 

Meghiúsulási kötbér: 

9.6. Felek rögzítik, hogy a több, mint 2 napot meghaladó Szállítói késedelmet olyan súlyos 

szerződésszegésnek tekintik, amely a Megrendelő érdekmúlásának bizonyítása nélkül is 

megalapozza a Megrendelő egyedi megrendelésre vonatkozó felmondási jogának gyakorlását 

és az egyedi megrendelés Szállítónak felróható meghiúsulását jelenti. 

9.7. Ebben az esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja a késedelmes 

vagy a nem teljesítéssei érintett egyedi megrendelés összértéke, mé11éke annak 30%-a. Elállás 

és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő többé nem követelheti a teljesítést a 

SzállítótóL 

9.8. A Megrendelő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátásával érvényesíteni. 

Amennyiben a Szállító nem számítja be, vagy nem fizeti meg a Megt·endelő részére járó 

meghiúsulási kötbé11 annak esedékessé válásától számított harminc (30) napon belül bármely 

egyedi megrendelés esetén, a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen 

keretszerződést. 

Hibás teljesítési kötbér: 

9.9. Felek megállapodnak, hogy hibás teljesítés esetén a Szállító köteles haladéktalanul kicserélni az 

egyedi megrendelőlapok szerinti beszerzések tárgyait. 

9.1 O. Abban az esetben, ha a Szállító nem megfelelő mennyiségben, minőségben , hibásan teljesít 

mert a teljesítése nem felel meg a jogszabályokban és a szerződésben 
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tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. Hibás 

teljesítési kötbér mértéke a hiba kiküszöböléséig teijedő időszakra minden eltelt nap után a 

megrendelés nem teljesített része nettó ellenértékének 3%-a, de naponta minimum 5000,- Ft, 

azaz ötezer forint. 

9.11 . Egyik fenti kötbér alkalmazása sem ZaiJa ki másik típusú kötbér alkalmazását, ha több 

kötbértípus alkalmazásának feltételei is megvalósulnak, valamint nem zárja ki a Megrendelő 

kártalanítási igényérvényesítését, illetve a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek 

alkalmazását. A kötbér érvényesítés elsődleges forrása a Szállító által benyújtott számla. 

Amennyiben a kötbér a szállítói díjba történő beszámítással nem érvényesíthető , a Szállító a 

kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított kötbérezésről szóló éitesítés 

ellenében tíz (30) napon belül a Megrendelő bankszámlájára való átutalással köteles rendezni. 

Megrendelő írásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. 

9.12 . A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő 

lemondást. Bármely nem szerzödésszerü teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a 

Megrendelő részéről nem éitelmezhető joglemondásként azon igényről , amelyeket a 

Megrendelő szerződésszegés esetén érvényesíthet. 

Jótállás, szavatosság: 

9.13. Szállító 6 hónap jótállást, illetve l év szavatosságot vállal azért, hogy az egyedi megrendelések 

szerinti beszerzések tárgyai megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban, a megrendelőlapon , a 

Szállító ajánlatában, a jelen keretszerződésben , vaJamint az esetleges szabványokban 

meghatározott követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra egyébként alkalmasak. 

9.14. A jótállási , szavatassági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. Ha a jótállás időtaitama alatt Szállító nem tesz eleget a jótállásból eredő 

kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult a hibajavítást, hiányosság pótlását a Szállító 
költségére harmadik személlyel elvégeztetni. 

9.15. A jótállás nem köthető semmilyen feltételhez. 

10. Adatszolgáltatás, titoktartási kötelezettség 

l 0.1. Szállító a jelen keretszerzödés időtartama alatt köteles a Megrendelő részére a 

megrendelésekkel kapcsolatban adatszolgáltatást teljesíteni a megrendelő által előírt módon. 

l 0.2. A Szállítót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont al vállalkozókat, 

egyéb közremüködőket titoktartási kötelezettség terhel i a keretszerződés teljesítése során vagy 

azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon 

megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető , illetve nem közérdekü adat, terv, 

információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala 

a Megrendelő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól 

jogszabály felmentést adhat. 

10.3. Szállító kijelenti , hogy a közpénzek felhasználásával , a köztulajdon használatának 

nyilvánosságával , átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat ismeri , és tudomásul 

veszi. 

l 0.4. Jelen keretszerződésben foglalt rendelkezéseknek a Szállítói alkalmazottak, alvállal kozák, 

i Iletve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, 



betartatásának ellenőrzése a Szállító kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez 

szükséges költségek- az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl- aSzállítót terhelik, 

kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el , ahogy az 

adott helyzetben általában elvárható. 

l 0.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keretszerződéssel szabályozott kapcsolatok 

folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a más ik 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. 

ll. Kapcsolattartás 

l 1. 1. Felek részéről a keretszerződés teljes ítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Megrendelő részéről: 

Név: 
Beosztás: 

Telefon: 

Fax: 

E-mai l: 

Levelezési cím: 

Szállító részéről: 

Szabó László 
osztályvezető 

30/555-7408 

+ 36-1-292-3233 

szabo.laszlo@varosgazda18.hu 

1181 Bp., Üllői út 423. II.em.2 . 

Név: Mákos József 

Telefon: +36 304350397 

Fax: 

E-mail : 

+3612300819 

makos. j ozsef@ kri la. h u 

Levelezési cím: l 041 Budapest, Károlyi István utca 27-29. 

l 1.2. A kapcsolattmtásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről 

ha ladéktalanul 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 szerződésszegés következményei alól , amennyiben a szerződésszerü 

teljes ítést rajtuk kívül álló , e lőre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fi z ika ilag 

vagy más módon gátolj a (vis maior) . A Felel{ 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), embargót stb. 

12.2. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a 

sze rződésszerü teljesítésre kiható következményét az adott he lyzetben elvárható gondosság 

tanúsítása eseténsem-vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna e lhárítani. 

13. A Szállító egyéb jogai és kötelezettségei ///, 
~ ?z_ 
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13 .1. Szállító a teljesítést a Megrendelő igényeihez rugalmasan igazodva végzi. 

13.2. Szállító köteles a Megt·endelőt 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 

elmul asztásából vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért a Szállító felelős. 

13.3 . Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást, illetve nyilvánvalóan 

hibás megrendelést ad, erre a Szállító köteles a Megt·endelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés 

elmulasztásából eredő kárért a Szállító fe l elős. Ha a Megrendelő az utasítást a figyelmeztetés 

ellenére fenntartja, a Szállító a Megrendelő utasításaszerint a Megrendelő kockázatára köteles 

teljesíteni. 

13 .4. Szállító a teljesítés során képzett és gyakorlati , szakmai tapasztalattal rendelkező 

alkalmazottakat köte les igénybe venni. 

14. A Megrendelő egyéb jogai és kötelezettségei 

14. J. Szállító a Megrendelő utasításaszerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a Szállító 
munkájának megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

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

14.3. Megrendelő jogosult ellenőrizni a Szállító által a Megrendelő javára végzett teljesítés menetét. 

Az ellenőrzést a Megrendelő megbízottja útján végzi. Az ellenőrzés előre egyeztetett 

időpontban történik. Szállító akkor sem mentesül a felelősség alól , ha a Megrendelő az 

el l enőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

15. A szerződés megszűnése 

15. J. Jelen keretszerződés megszünik, amennyiben eltelt a 4.1. pontban meghatározott időtartam. 

l 5.2. A 2. J. pontban meghatározott keretösszeg kimerülése (bontó feltétel esetében). 

J 5.3. Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretszerződés a 

másik fé lhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal fe lmondhatják. Jelen 

keretszerződés tekintetében a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásnak, és az 

azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának különösen akkor van helye, ha 

ha a Szállító több, mint 5 (öt) alka lommal késedelembe esik, 

ha az egyedi megrendelés Szállítónak felróható okból több, mint 3 (három) alkalommal 

meghiúsul , 

ha a Szállító több, mint 5 (öt) alkalommal hibásan teljesít, és hibás teljesítéssei érintett 

termékek kicserélését a Megrendelő által meghatározott - egyeztetett és teljes íthető -

határidőben nem biztosítja, 

Szállító és a Megrendelő között létrejött szá llítási keretszerződésből , illetve megrendelésből 

eredő követelését Szállító harmadik szemé lyre engedményezi . 

15.4 . Amennyiben Megrendelő a jelen keretszerződése vonatkozásában az azonnali hatályú 

felmondással kíván élni , úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg ke ll jelölnie az azonnali 

hatályú felmondás okát. 

J 5.5. Felek a jelen keretszerződést közös megegyezésselmegszüntethetik. 



16. Egyéb rendelkezések 

16.1. A Kbt. 125. § (4) bekezdésére figyelemmel Felek rögzítik, hogy Szállító nem fizet, illetve 
számol el a keretszerzödés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56 . 

§(l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , 

és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá 

Szállító vállalja, hogy a keretszerzödés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti 

ügyletekről az ajánlatkéröt haladéktalanul értesíti. 

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

keretszerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi , hogy a 

keretszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha 

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek, továbbá 

b) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban , 

amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

16.3. A Kbt. 125. §(5) bekezdés szerinti felmondás esetén Szállító a keretszerződés megszünése előtt 
már te lj es í tett sz o l g ál ta tás szerződésszerű pénzbe l i e llenértékére j ogosu It. 

16.4. Amennyiben Szállító 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. Megrendelő és Szállító kötelesek egymással együttműködni és egymást a megállapodást érintő 

kérdésekről tájékoztatnj , 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 20 ll. 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 rendezni. Az egyeztetés 

eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. 

16.8. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 31. §-a alapján a keretszerződés adatait, 

i Iletve a keretszerződést nyi Ivánasságra hozza. 

16.9. A jelen keretszerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot Felek írásban (postai vagy 

elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, illetve a keretszerződés 

megszünésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen 

keretszerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerüen 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 er~dményt ~~~~ 

megkísérléséröl szóló postai jelentés napja. / ;· 

/ "/ ( 
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16.1 O. Amennyiben a keretszerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné vá l na, 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. 

l6.11.Felek rögzítik, hogy jelen Keretszerződést a Felek az egyszerűség és közérthetőség kedvéért 
Szállítási Keretszerződésnek hívják, a Keretszerződés azonban tartalmazza az új Pol gári 
Törvénykönyv 6:231. § szerinti - "Fajta és mennyiség sze1·int meghatározott dolog határidős 
adásvétele" - adásvéte li szerződés altípusra vonatkozó speciális szabályokat is. 

16.li.Jelen keretszerződést szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag 3 példányban aláírták, amelyből 2 példány a Megt·endelőt és l 

példány a Szállítót illet. 

,- o:r. 
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1 
. 
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1 

Nonprofit _Zrt . 
. 181 8udapest Ul! ... . 

. • Ol Ut 423. 
rel: 292-025ll 

.~: .~~ . . . .. . .... ... .. . ~-~ -- - ·· · ···· 
Városgazda XVIII. kerü let Nonprofit Zrt. 

Megrendelő 

képviseli: Banyár László vezérigazgató y~ 

Mellékletek: 

······· · · ··z .... . . .. . .... .. .... ... .... .... . .. ... . . 
Kri la Kft. 

Vállalkozó 
képv iseli: Csuka Lajos ügyvezető 

KRILAKft. 
1041 Bp., Károlyi l. u. 27-29. 

Adószám: 12336829-2-41 
10800007-17965028-00000000 

5. 

l. számú melléklet: Szállító kiskereskede lmi ár li stája (katalógus) 

2. számú melléklet: Egyedi megrendelőlap (minta) 

11 
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Megrendelés 

Szállító/ Vá llalkozó 

Cégnév: 

Cím: 

Adószám : 

Kapcso lattartó: 

Tisztelt Cím! 

Megrendelés tárgya: 

Megrendelj ük az alábbiakban részletezetteket 

Társaság: 

Számlázási cím: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Bankszámlaszám (HUF): 

Bankszámlaszám (EUR): 

Megrendelő 

Megrendelőszám: 

Rendelési dátum: 

Igény l ő neve: 

Te lefon l Fax: 

2. számú mellékle 

A személyes egyeztetés alapján az a lábbi tételeket/ szo lgáltatásokat rendeljük meg: 

Kapcso lódó (keret)szerződés száma: Nettó érték összesen: 

Fizetés módja: 

Átvétel módja : 

Száll ítás i/ teljesítési cím ** : 

Megrende lő Engedé lyező 
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