
1. számú melléklet 

 

Tárgy: 

Dorog Város Önkormányzat ajánlatkérő 

400 db zsöllyeszék beszerzése 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

EKR000216902020 

 

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Dorog Város Önkormányzata 

Postai cím: Bécsi Út 79-81 

Város: Dorog Postai irányítószám: 2510 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 400 db zsöllyeszék beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Összesen 400 db részben kárpitozott, részben fafurnér borítású zsöllyeszék 

beszerzése helyszínre szállítása és beszerelése a műszaki dokumentáció szerint adásvételi szerződés keretében. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4799/2020 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 400 db zsöllyeszék beszerzése 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 7 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 



Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 9300 Csorna Soproni Út 125 

Adószám: 12712698-2-08. 

Az ajánlatok értékelését követően a bírálat során nem vizsgálat ajánlat. 

nettó ár összesen (HUF): 32 799 790 

Ajánlattevő neve: D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft. 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Arany János Utca 19. 

Adószám: 13841728-2-07. 

Az ajánlatok értékelését követően a bírálat során nem vizsgálat ajánlat. 

nettó ár összesen (HUF): 30 877 000 

Ajánlattevő neve: HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 5700 Gyula Henyei Miklós Utca 11. 

Adószám: 24151193-2-04. 

Alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta. 

nettó ár összesen (HUF): 29 164 710 

Ajánlattevő neve: LIÁN '2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 9022 Győr Bisinger Sétány 30. 

Adószám: 12856262-2-08. 

Az ajánlatok értékelését követően a bírálat során nem vizsgálat ajánlat. 

nettó ár összesen (HUF): 30 979 919 

Ajánlattevő neve: Stulwerk Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 2092 Budakeszi Budaörsi Köz 1. 

Adószám: 10901823-2-13. 

Az ajánlatok értékelését követően a bírálat során nem vizsgálat ajánlat. 

nettó ár összesen (HUF): 33 570 000 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak 

az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 

pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
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  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): 

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: 

V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 5700 Gyula Henyei Miklós Utca 11. 

Adószám: 24151193-2-04. 

nettó ár összesen (HUF): 29 164 710 

A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 



V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 

ajánlatában: 

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

Ajánlattevő neve: Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 5700 Gyula Henyei M. Utca 11. 

Adószám: 11878238-2-04 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 72. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő az értékelés 

szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kért, mert az ajánlat a 

megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként 

figyelembe vett ár tekintetében / 22 762 000 Ft/, figyelemmel a többi ajánlati árra / 32 799 790 Ft, 30 877 000 Ft, 23 

877 358 Ft, 29 164 710 Ft, 30 979 919 Ft, 33 570 000 Ft/ és a becsült értékre / 33 600 000 Ft/. Az ajánlatkérő által 

kitűzött 2020. április 28-án 16:00 órai határidőre ajánlattevő nem csatolt árindokolást, így ajánlata a Kbt. 73. § (2) 

bekezdése alapján érvénytelen, mert az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz és ajánlattevő a Kbt. 

72. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérői indokolás-kérésnek nem tett eleget, az „Aránytalanul alacsony ár és egyéb 

aránytalan vállalás esetében indokolás benyújtása” eljárási cselekmény során az nyilatkozta, hogy: „Tisztelt 

Ajánlatkérő! Felhívásuk alapján csatoltan megküldjük árindokolásunkat.”, de ennek ellenére nem csatolt semmiféle 

dokumentumot. 

Ajánlattevő neve: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Bakony Utca 4. 

Adószám: 13063203-2-07. 

1. 

Ajánlatkérő 2020. április 29-én további kiegészítő ár-indokolást kért ajánlattevőtől, melyre a határidő 2020. május 7-én 

14:00 óra volt. A fenti határidőre ajánlattevő semmiféle dokumentumot, nyilatkozatot nem nyújtott be, így ajánlata a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelen, mert 

az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz és ajánlattevő a Kbt. 72. § (3) bekezdés szerinti ajánlatkérői 

további kiegészítő indokolás-kérésnek nem tett eleget, nem csatolt semmiféle dokumentumot. 

2. 

Ajánlatkérő 2020. április 29-én hiánypótlást és felvilágosítást is kért ajánlattevőtől, melyekre a határidő szintén 2020. 

május 7-én 14:00 óra volt.  A fenti határidőre ajánlattevő semmiféle dokumentumot, nyilatkozatot nem nyújtott be, így 

ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e), fb) pontjai alapján is érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, valamint a 

Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 



VI.1.10) További információk: 2 

 

Dorog, 2020. május … 

 

 

 

Dr. Tittmann János  

polgármester 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 

egyrészről 

Dorog Város Önkormányzata 

2510 Dorog, Bécsi út 71. 

Adószám: 15729741-2-11 

KSH Statisztikai számjel: 15729741-8411-321-11 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729743 

Képviseli: Dr. Tittmann János polgármester 

mint Vevő 

 

másrészről 

Név: HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. 

Cím: 5700 Gyula, Henyei Miklós utca 11. 

Képviseli: Szalainé Mihucza Zita 

Levelezési cím: 5700 Gyula, Henyei Miklós utca 11. 

Adószám: 24151193-2-04 

Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Számlaszáma: 10402623-50526676-55721003 

Statisztikai jelzőszáma:  24151193 4647 113 04 

Cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzék száma: 04-09-012050 

mint Eladó 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek a jelen szerződést közbeszerzési eljárás eredményeként kötik. 

2. A szerződés tárgya: Összesen 400 db részben kárpitozott, részben fafurnér borítású zsöllyeszék (a 

továbbiakban: Termékek) adásvétele, helyszínre szállítása és beszerelése a jelen szerződés 1. melléklete 

szerinti műszaki dokumentációnak megfelelően, továbbá a kapcsolódó kezelés-oktatási-, 

terméktámogatási-, szavatossági- és jótállási szolgáltatásokkal. 

3. A teljesítés határidői és időtartama: 

- Helyszíni felmérés: a szerződéskötést követően azonnal 

- Szállítás: a helyszíni felméréstől a szállítási határidőig egyeztetés szerint. Azokat a napokat, amelyeken 

rendezvény miatt nem végezhető a szállítási helyszínen munka, a jelen szerződés 2. melléklete 

tartalmazza. 

- Teljesítési véghatáridő: a szerződéskötéstől számított 90. nap. 

- Takarító, üzemeltető, karbantartó személyzet oktatása: a teljesítési véghatáridőig egyeztetés szerinti 

időpontban egy alkalommal történik. 

- Terméktámogatás, azaz pótalkatrészek biztosítása, szerviz-szolgáltatás és telefonos ügyfélszolgálat: a 

jótállási időtartamon belül folyamatosan. 

- Jótállás időtartama: az átadás-átvétel sikeres lezárásától számított 36 hónap. 

4. A teljesítés helyszíne: 2510 Dorog, Otthon tér 1, József Attila Művelődési ház színházterme. 



5. Fizetési feltételek: A vételár, mint a teljes ellenszolgáltatás: 29 164 710 Ft + ÁFA (kitöltendő). A fenti 

ellenszolgáltatás teljes egészében tartalmazza a jelen szerződés tárgyát képező Termékek ellenértékét és a 

jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szolgáltatás ellenszolgáltatását, így különösen az 

előállítási, beszerzési költségeket, valamennyi adót, vámot és más közterhet, a vonatkozó felmérési, 

kezelési, csomagolási, rakodási, szállítási, kicsomagolási, minőség-ellenőrzési, biztosítási, beszerelési, 

oktatási, terméktámogatási, szavatossági, jótállási szolgáltatások költségeit, a kapcsolódó megfelelőség 

igazolási-, jótállási-, karbantartási- és egyéb dokumentumok költségét, munkabéreket, azok járulékait, 

alvállalkozói és beszállítói díjakat, költségeket, továbbá a hatósági jelzések költségeit és valamennyi, a 

szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat biztosításához 

szükséges. A vételár tartalmazza mindazon költségeket, amelyek az adásvételi szerződés teljesítése során 

akár az Eladó által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben 

felmerülnek. A vételár rögzített ár, a szerződés teljesítése alatt nem módosítható. A fentieknek 

megfelelően Eladó a vételáron túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további díj- vagy 

költségtérítés igénylésére. 

6. A szerződéskötés, számlázás az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

7. Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő 

számla és mellékletei hiánytalan beérkezése.  Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA 

szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó 

rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.  A 

szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint kerülnek 

kiegyenlítésre. A 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (6) bekezdései is alkalmazásra kerülnek. 

8. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Eladónak. 

9. Előleg igénylésére nincs lehetőség. Az ellenszolgáltatás megfizetése valamennyi leszállított Termékre 

számla ellenében, a sikeres átadás-átvétel lezárását követően lehetséges.  

10. Az Eladó a leszállítandó Terméket az adott Termékre vonatkozó előírások szerint csomagolva szállítja le 

a Vevőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a csomag tartalmát. Eladó büntetőjogi felelőssége tudatában, 

írásban nyilatkozik, hogy valamennyi általa szállított Termék új, vagyis nem használt.  

11. A leszállított Termék átadás-átvételének minden részletre kiterjedően kell megtörténnie, ami 

szemrevételezéssel lehetséges. 

12. A Termékek, valamint a magyar nyelvű használati útmutató, továbbá a jótállás és szavatossági igények 

érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok átvételének tényét, illetve az esetleges 

hiányokat a Vevő képviselője az Szállítólevélre feljegyzi. A Szállítólevélre fel kell jegyezni a 

Termékekben szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is. 

13. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított termékek rendeltetésszerű működését és 

használhatóságát kipróbálja. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha az előtt megtörténik a termék 

takarításának, üzemeltetésének, karbantartásának a sikeres betanítása, továbbá a próba során a termék 

hibátlan, az biztonságosan és rendeltetésszerűen működik, továbbá teljesíti azokat a paramétereket, 

melyeket megrendelő a közbeszerzési dokumentumokban előírt, és azt Vevő átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben írásban elismeri. Ha az átadás-átvétel részben, vagy egészben sikertelen, úgy Vevő a 

hibás terméket nem veszi át és Eladó haladéktalanul másik terméket köteles biztosítani és ezen termék, 

valamint a technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó termékek vonatkozásában az átadás-átvétel 

újból kezdődik. Sikeres próbaüzem esetén a felek viselik a saját költségüket. A sikertelen próbaüzem 

költségeit és az ezzel kapcsolatos késedelem jogkövetkezményeit Eladó viseli. 

14. A Termék szállításával egyidejűleg átadandó dokumentumok (amennyiben az adott terméknél releváns): 

EK megfelelőségi nyilatkozat, takarítási-, üzemeltetési- és karbantartási utasítás magyar nyelven, a 

rendelt típusra vonatkozóan, elektronikus formában is, jótállási jegy. 

15. Amennyiben az Eladó a teljesítés hibáját nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, 

független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat 

igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn 

belül megtörténik. 

16. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út 

igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Termék megvizsgálásával. 

A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerhetik el. A vizsgálat költségeit 

a hibáért felelős fél, vagy amennyiben a hibát a vizsgálat nem mutatja ki, úgy a vevő viseli. Eladó hibás 

teljesítése esetén, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős, a hibátlan teljesítésig a késedelemre 

előírt kötbér megfizetésére köteles, a Ptk. 6:186. § alapján. 

17. A kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át. 



18. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

19. Az Eladónak a szerződésben meghatározott eszközöket kompletten, olyan működőképes tartozék-

összeállítással kell szállítania, amely az ajánlatban szerepelt és a rendeltetésszerű használatot biztosítja. 

Az eszközök és tartozékainak a teljesítési helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az 

Eladó kötelezettsége. A leszállított áru fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges 

kárigények érvényesítése az Eladót terhelik. A termék elvesztéséből vagy rongálódásából eredő 

kárveszély a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásáig az Eladót terheli. 

20. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba és a szavatossági és jótállási időszak végéig 

marad érvényben. 

21. Projekttársaság létrehozásának lehetősége kizárt. 

22. A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a késedelmes 

és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés 

teljesítése során fokozott gondossággal jár el. 

23. Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 

teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. 

Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli. 

24. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott 

levélben, e-mailen, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki 

történő kézbesítéskor áll be. 

25. Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a 

sajátjáért. 

26. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 

egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek, 

kivéve a közérdekű adatokat és kivéve a közérdekből nyilvános adatokat. 

27. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot és jótállást vállal a Termék használhatóságára, 

illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. Eladó szavatol azért, hogy a Termék 

alkalmas a rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a Termékre, amely a 

Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná. 

28. Jótállási, szavatossági hiba bejelentéstől számított kiszállási idő a helyszínre és az érdemi hibajavítás 

megkezdése naptári napokban megadva: 3 nap.  

29. A jótállási, szavatossági időszak alatti meghibásodás esetén az Eladó köteles a Vevő értesítésétől 

számított 28. pont szerinti határidőn belül a Termék javítását megkezdeni, és azt a lehető legrövidebb 

időn belül befejezni. Amennyiben az Eladó a Terméket ezen határidőn belül nem tudja megjavítani, úgy a 

Vevő a késedelem időszakára késedelmi kötbérre jogosult. 

30. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél 

jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

31. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést az 

Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza. 

32. Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, ha az olyan okból 

következik be, amelyért felelős, (ideértve azt az esetet is, ha a Termék nem, vagy nem teljeskörűen 

rendelkezik az ajánlatkérési dokumentációban, műszaki leírásban, vagy a nyertes ajánlatban 

meghatározott valamely tulajdonsággal) a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatásra, mint vetítési 

alapra (a Termékek ára) tekintettel a késedelem minden napja után 0,5%/nap késedelmi kötbért fizet a 

Ptk. 6:186. § alapján, a késedelmi kötbér maximuma a napi kötbér 30-szorosa. Az adott napi késedelmi 

kötbér fizetésének határideje az adott késedelmes napot követő naptári nap. 

33. A teljesítési véghatáridőt követő 30 napon túli késedelem esetén, amennyiben azért Eladó felelős, úgy 

Vevőnek jogában áll az adott terméket és az azzal technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó 

termékeket máshonnan beszerezni és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Eladóval szemben 

érvényesíteni, továbbá az adott termék és az azzal technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó 

termékek nettó vételárának 10%-át meghiúsulási kötbérként érvényesíteni, melynek fizetési határideje az 

elmulasztott véghatáridőtől számított 30. nap. 

34. Eladó hibás teljesítése esetén köteles a hibát Vevő által megjelölt póthatáridőn belül kijavítani. Ha 

felhívás ellenére Eladó nem javítja ki a hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Vevő jogosult – 

Eladó költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb 

igényeit érvényesíteni. 

35. Abban az esetben, ha Eladó a szavatosság, jótállás alá eső hibák javításával késlekedik, a Vevőnek a 

szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését 

követelni, illetve Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni. 



36. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem 

kizárólagosan, az alábbiakat: 

a. akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, 

mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

b. nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó 

ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb 

veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

c. lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

d. zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki 

e. természeti katasztrófa. 

37. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, a lehető leggyorsabban köteles írásban (elsősorban e-mailen, vagy faxon) értesíteni a 

másik felet és közölni vele az esemény körülményeit, okát és várható időtartamát. Ebben az esetben a 

vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. 

38. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

39. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) 141. §-ban foglaltak alapján, előzetesen és írásban lehet módosítani. 

40. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne 

vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben fennmarad, kivéve, ha ezen rész nélkül a 

felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

41. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben 

foglalt feladatok teljesítésével (a szavatossági és jótállási időszak lejártával) megszűnik. 

42. Jelen szerződést a magyar jogrend szerint kell értelmezni és alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

43. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek 

megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a Vevő székhelye 

szerinti bíróságok illetékességét kötik ki. 

44. Kapcsolattartó Vevő részéről: 

név: Dr. Tittmann János polgármester 

cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81 

telefon: +36 33 431 299 

fax: +36 33 431 377 

e-mail: varoshaza@dorog.hu 

45. Kapcsolattartó Eladó részéről: 

név:  

cím:  

telefonszám:  

fax:  

e-mail:   

 (kitöltendő) 

46. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési 

eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy 

részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

47. Eladó köteles tűrni a Vevő, illetőleg a jogszabályban meghatározott szervek és személyek helyszíni, 

illetőleg egyéb ellenőrzéseit és azok során együttműködni köteles, Vevő előzetes, írásos hozzájárulása 

nélkül a projekttel kapcsolatban nem végez sajtó kommunikációt, részt vesz szükség szerint a projekt 

megbeszéléseken, adatot, iratot szolgáltat, biztosítja a fizikai eszközökhöz való hozzáférést a kifizetési 

kérelemhez és a projekt előre haladási jelentéshez, illetőleg egyéb, a Vevő, vagy fenti szervezetek által 

igényelt esetekben és módon. 

48. Eladó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a Kbt-ben meghatározott 

nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan, valamint egyéb előírt kötelezettségének eleget tehessen. 

49. Eladó 



- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé 

teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. 

50. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé teszi és a 49. pont szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. 

51. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

a)  Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 

jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 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 a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

52. Az 51. pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

53. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. 

 

Dorog, 2020. … 

 

Dorog Város Önkormányzat 
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