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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS  

 
 
amely egyrészről létrejött az 
Oroszlányi Szolgáltató Zrt 
címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. 
adószám: 12794726-2-11 
bankszámlaszáma: 12028003-00345927-001000003 (Raiffeisen Bank Zrt.) 
cégjegyzékszám: 11-10-001601 
továbbiakban: Megrendelő 
 
 
és a 3697/2010. sz. közbeszerzési eljárás nyertese: a LÍRA-I0D-APP Konzorcium 
 
a konzorcium vezetője: 
a LÍRA Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft. 
címe: 1095 Budapest, Soroksári út 94-96 
adószáma: 10706587-2-43 
bankszámlaszáma: 10104167-09499449-00000006 
cégjegyzékszám: 01-09-072353 
továbbiakban: Szállító  
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
1. A szerződés tárgya 

 
1.1. 3 hőközpont korszerűsítéséhez  

- 3 kompakt hőközponti blokk szállítása és - a Megrendelő által elvégzett beépítést 
követő – üzembe helyezése, 
- főberendezések szállítása: 

 

Kivitelezési 
egység 

Hőközponti 
körzet 

Szállítandó berendezések 

 

 

 

I. 

 

 

 

BD 99 

Bánki Donát 12-16. 
• 1 db blokk 
• 1 db HMV tartály 
• 1 db tágulási tartály 
• 1 db vegyszeradagoló 

Bánki Donát 12/a. 
• 1 db blokk 
• 1 db HMV tartály 
• 1 db tágulási tartály 
• 1 db vegyszeradagoló 

VIII. Kollégium • 1 db átalakító állomás (blokk) 
• 1 db tágulási tartály 

 
1.2. Szállító szavatolja, hogy a termékek teljes egészében és kizárólagosan a 

Szállító tulajdonát képezik, azok mindennemű tehertől és igénytől mentesek. 
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2.  Szállítási feltételek 
 
2.1.   Szállító a termékeket szakszerű, szállításra és tárolásra alkalmas csomagolásban 

köteles szállítani. 
 

2.2.   Minden egyes termék csomagolásán jól láthatóan fel kell tüntetni a hőközponti 
körzetet és címet.   
 

2.3.   A rendeltetési helyen a szállítóeszközről történő lerakodáshoz szükséges feltételeket 
Megrendelő biztosítja. 

2.4. Szállítási határidő. 2010. július 15.  

2.5.    A szállítás pontos időpontját a Megrendelővel, a szállítást megelőző legalább 3 
munkanappal előzetesen egyeztetni kell. 
 

2.6.   A rendeltetési helyet Megrendelővel előzetesen egyeztetni kell. 
 

2.7.   A termékeket a Szállító teljes jogú megbízottja a rendeltetési helyen, a Megrendelő 
teljes jogú megbízottjának szállítólevéllel adja át. 
 

2.8.   Az átadás-átvétel okmányai blokkok esetében 
- szállítólevél 
- magyar nyelvű kezelési-szerelési-karbantartási utasítás (gépkönyv) 
- szállítói megfelelőségi nyilatkozat és/vagy CE tanúsítás és/vagy Építőipari 
  Műszaki Engedély 
- jótállási jegy 
- műbizonylat 
- nyomáspróba jegyzőkönyv 
- érintésvédelmi jegyzőkönyv 
 

2.9.   Az átadás-átvétel okmányai a többi berendezés esetében 
            - szállítólevél 
             - magyar nyelvű kezelési-szerelési-karbantartási utasítás (gépkönyv) 
             - szállítói megfelelőségi nyilatkozat és/vagy CE tanúsítás és/vagy Építőipari 
                 Műszaki  Engedély 
             - jótállási jegy 
             - műbizonylat. 
 
3. Hőközpontok beüzemelése 
 
3.1.   Megrendelő köteles a szállítót értesíteni a hőközpontok beépítésének ütemezéséről. 

 
3.2.  Megrendelő legalább 3 munkanappal korábban köteles a szállítót értesíteni a   

beüzemelés kért időpontjáról. 
 

4 . Ár, fizetési feltételek 
 

4.1. Megrendelő kijelenti, hogy a beszerzés pénzügyi fedezete a KEOP-5.-4.-0/09-2009-
0004 támogatási döntéssel megítélt 174.704.898 Ft állami támogatás, továbbá a 
szükséges saját forrás pénzügyi szolgáltató által rendelkezésre áll. 
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4.2. A szerződés összértéke: 8.203.791- Ft + 25% ÁFA = 10.254.738 - Ft. 
 

4.3. Az ár a blokkok esetében magában foglalja a termékek tervezésének, legyártásának, 
szakszerű csomagolásának, a beépítési helyre történő leszállításának, a beépítést 
követő beüzemelésének továbbá az esetlegesen szükséges betanításnak a költségeit. 
 

4.4. Az ár a tágulási tartály, HMV tartály és vegyszeradagoló esetében 
magában foglalja a termékek gyártásának, csomagolásának és a rendeltetési helyre 
történő leszállításának, továbbá az esetlegesen szükséges betanításnak a költségeit. 
 

4.5. A termékek ára, a szerződés összértéke fix, rögzített szám, amely sem az inflációra, 
sem a költségek változására sem pedig a szállítás időpontjában érvényes 
devizaárfolyamra hivatkozással nem változtatható meg. 
 

4.6. Szállító a 2.4. pont szerinti szállítási határidőt követően, Megrendelő teljesítés 
igazolása alapján jogosult számlát benyújtania szállított érték 70 %-áról. 
 

4.7. Szállító a fűtési rendszer sikeres beüzemelést követően jogosult számlát benyújtani a 
szállított érték 30 %-áról. 
 

4.8.  Megrendelő a számlát átutalással, 60 napon belül köteles kiegyenlíteni. A megítélt 
állami támogatásra eső részt szállítói finanszírozás keretében a KEOP Közreműködő 
Szervezete egyenlíti ki a 60 napos fizetési határidőre való tekintettel. 
 

4.9. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megrendelő a Magyar Nemzeti Bank 
alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamatot köteles a késedelem időszakára 
fizetni. 
 

4.10.   A végszámla kifizetésének feltétele a jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésre 
bocsátása. 
 

5. Átvétel és kifogás 
 

5.1. Megrendelő a termékek átvételét követő 3 munkanapon belül köteles 
- kiállítani a teljesítésigazolást vagy 
- írásban közölni a (mennyiségi és/vagy minőségi) kifogásait. 
 

5.2. Mennyiségi eltérés esetén Megrendelő jegyzőkönyvet köteles felvenni az eltérésről. 
 

5.3. A szállító által el nem ismert, cserével nem orvosolt minőségi kifogás esetén 
minőségellenőrző szervezettől kell szakvéleményt kérni, melynek költségeit 
Szállítónak kell megelőlegezni, de a vizsgálatot követően a költséget az viseli, aki erre 
okot adott. 

 
6. Szavatosság, jótállás 
 
6.1  A szállításra kerülő termékek esetében a szavatosság ideje, az egyes nyomvonal 

jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) 
ÉVM. IpM-KM-MÉM-KVM. sz. együttes rendelet alapján 5 év. 
 



3 hkp  Szállítási szerződés  

 

4

 

6.2. Az átvett és beépített termékekre Szállító 25 hónap jótállást vállal.  
A jótállási időszak a sikeres átadás-átvétellel kezdődik, függetlenül attól, hogy a 
Szállító azokat mikor gyártotta vagy szerezte be. 
 

6.3. A jótállás teljes időszakára a Szállító a bruttó szerződéses összeg 5 %-ának megfelelő 
biztosítékot nyújt.  
 

  A biztosíték fajtája bankgarancia, melyhez kizárólag a Megrendelő férhet hozzá. 
 

6.4. A jótállás teljes időszakára a Szállító 4 napos cseredarab biztosítási kötelezettséget 
vállal. 
 

6.5. A Szállító megszegi jótállási kötelezettségét, ha  
- a termék a  megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget 
   keletkeztet , 
- a jótállás időszakának első évében a szállított termékkel kapcsolatos hiba, 
   üzemzavar elhárítását a hibaközlés időpontjától kezdve 16 órán belül nem  
   kezdi meg 
- a jótállás időszakának első évét követő jótállási időszakban a szállított 
   termékkel kapcsolatos hiba, üzemzavar elhárítását a hibaközlés időpontjától 
  kezdve 24 órán belül nem kezdi meg 
- nem javítható hiba esetén nem biztosít 4 naptári napon belül cseredarabot. 
 

6.6. A Szállító felel a termék hibája által okozott kárért (termékfelelősség). 
 

6.7. Megrendelő a Szállító jótállási kötelezettségei megszegéséből vagy 
termékfelelősségből eredő költségei és kára megtérítésére igénybe veheti a jótállási 
biztosítékot 
 

6.8. A helytelen szerelésből következő meghibásodásra nem vonatkozik a szavatosság és a 
jótállás. 
 

6.9. Szállító a raktározás körülményeit Megrendelő raktárában, a beépítés körülményeit a 
szerelés helyén jogosult ellenőrizni. 
 

7. Kötbér 
 
7.1. A 2.4. pont szerinti szállítási határidőhöz és a 13. pont szerinti beüzemelési 

határidőhöz képest történő késedelmes teljesítés kötbérfizetési kötelezettséget von 
maga után. 

 
7.2. Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő jogosult napi 200.000 Ft/nap 

késedelmi körbért érvényesíteni. 
 

7.3. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges késedelmi kötbér 
elszámolásának módja elsődlegesen az egyeztetett összeg beszámítása a 
végszámlában. 

 
8. Képviselet, együttműködés 
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8.1 A szerződés teljesítése során Megrendelő képviselője: 
Kontschán Jenő, beruházási igazgató 
tel: 34-560700, fax: 34-360270 
postacím: Oroszlányi Szolgáltató Zrt, 2840 Oroszlány Pf.: 2 
e-mail: kjeno@oszrt.hu 
 

8.2. A szerződés teljesítése során Szállító képviselője: 
Szakali Ákos, műszaki vezető 
tel: 06 1 456 6060, fax: 06 1 456 6065 
postacím: 1095 Budapest, Soroksári út 94-96 
e-mail: szakali.akos@lirakft.hu 
 

8.3. Szállító köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a határidőt veszélyeztető 
akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a dokumentációban megadottól 
eltérő műszaki megoldást eredményezhet. 
 

8.4. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, 
tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó 
körülmények elhárítása érdekében szükségesek. 
 

9. Engedményezés 
 
9.1. Ezt a Szerződést és a szerződő felek szerződésben biztosított jogait, kötelezettségeit és 

követeléseit egyik fél sem ruházhatja át, illetve nem engedményezheti harmadik 
személyre a másik fél előzetes, írásban adott beleegyezése nélkül. 
 

10. Vitás ügyek rendezése 
 
10.1.  Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat 

egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltető-szakértő segítségével rendezni. 
 

10.2. Amennyiben a vita peren kívül nem rendezhető, úgy a felek a Tatabányai Városi 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
11. Felmondás, szerződésmódosítás 
 
11.1. A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a közbeszerzési eljárás Ajánlati 

Felhívás, az Ajánlati Dokumentáció feltételei, illetőleg a Szállító ajánlatának tartalma 
alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor 
előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt sérti szerződés 
valamelyik fél lényeges jogos érdekét.  
  

11.2.   Megrendelő felmondhatja a szerződést részben vagy egészben, jogi eljárás 
mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül amennyiben Szállító a teljesítés ideje 
alatt csődbe megy, bírósági, vagy hatósági határozat következtében elveszíti 
rendelkezési jogait, vagy a közbeszerzési eljárásban való részvételhez megkívánt 
feltételek oly mértékben módosulnak, hogy a továbbiakban nem állják meg a helyüket. 
 

12. Egyebek 
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12.1   A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak. a szállítási szerződésről 
szóló rendelkezései az irányadók. 
 

12.2.   Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlattételi Felhívás, 
Ajánlati Dokumentáció, Ajánlat és mellékletei) együtt érvényes és ezek a szerződés 
részét képezik 

 
 
A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
 
Oroszlány, 2010. május 25. 
 
 
A szerződés mellékletei: 

• Konzorciumi együttműködési megállapodás 
• Ajánlati lap (3 hőközponti blokk és főberendezések szállítása) 
• Támogató Levél másolata (KEOP-5.-4.-0/09-2009-0004 támogatási döntés) 

 
 
 
 
 
 
......................................................                    .......................................................... 
 Megrendelő                          Szállító 
 
 


