
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS  
 

Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. 
önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő, 
(képviseletében Dr. Bóth János polgármester), másrészről: a GEN-ÉP Építési 
Kft.(cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 19./A., cégjegyzékszám: 03-09-100041, 
adószám: 10433188-2-03),  mint Szállító (képviseli: Tóth András ügyvezető 
igazgató) között.  
 
 
Bevezető rendelkezés: 
 
A Megrendelő 2008. március 28-án ajánlattételi felhívás feladásával egyszerű 
közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás nyertese a Szállító. Jelen szerződés, az 
ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerves egységet képez.  
 
 
1. Szerződés tárgya:     
 
A Vác, Budapesti főút 37. sz. alatti Katona Lajos Városi Könyvtár épülete 
ablakcseréjéhez kapcsolódóan új, egyedi faszerkezetű ablakok gyártása és azoknak 
fóliázott állapotú szállítása a Megrendelő által megjelölt helyre. Az ablakok 
mennyisége: 49 db. Ebből 34 db egyenes záródású 100/185 cm méretű, és 15 db 
íves záródású 100/220 cm méretű. 
 
 
2. Vételár:  
 
Nettó ellenérték:    8.695.250 Ft  
 azaz (betűvel):     Nyolcmillió-hatszázkilencvenötezer-kettőszázötven Ft  
 
A nettó ellenértéket 20 % áfa növeli, így a teljesítés bruttó ára 10.434.300.-  Ft. ( Az 
áfa a kifizetéskori szabályok szerint kerül megállapításra.) 
 
 
3. Teljesítés feltételei:  
  
3.1   A teljesítési határidő: 2008. július 11. 
         
3.2  Az átadás-átvétel az egykori híradós laktanya épületében történik. A Szállító 

köteles egyenként fóliázott csomagolásban leszállítani a 49 db faablakot. A 
csomagon belül kell elhelyezni a kilincseket, vasalásokat és egyéb járulékos 
eszközöket. Ugyanitt szükséges mellékelni a minőségi tanúsítvány, 
megfelelőségi igazolás egy példányát.  

 
3.3  A Szállító legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson köteles a Megrendelőnek 

átadni a következő dokumentumokat 1 példányban: 
- alkalmazott anyagok megfelelőségi igazolásai, minőségi tanúsítványai 
- gyártói nyilatkozatok 
- garanciajegyek, üzemeltetési és karbantartási utasítások 
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3.4  A Szállító kötelezettsége a szerződés 1. pontjában meghatározott – a közreadott        

tervek szerinti – termékek határidőben történő leszállítása.  
 
3.5. A Szállító a tervdokumentációt megismerte, a helyszínt megtekintette, így a 

megfelelő ismeretek birtokában kötelezettséget vállal arra, hogy az ablakokat 
leszállítja.  

 
 
4. Jótállás  
 
A Szállító az 1. pontban meghatározott termékekre (és a felhasznált anyagokra) 5 
éves jótállási kötelezettséget vállal.   
 
 
5. Pénzügyi feltételek  
 
A termék átadás-átvételekor a Szállító a Megrendelő nevére szóló számlát állít ki. E 
számla csak hiány- és hibamentes teljesítés esetén állítható ki. 
A végszámla ellenértékének átutalása a teljesítéstől számított 47. napon történik a 
Vállalkozó Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett 11500092-10004775 
számú számlájára.  
Pénzügyi teljesítésnek a Megrendelő számlájának a megterhelése minősül. 
 
A Megrendelő előleget nem folyósít. 
 
Fizetési késedelem esetén a Szállító a Ptk. szerinti kamat felszámítására jogosult. 
 
A Szállító a késedelmes teljesítése esetén napi 100.000 Ft késedelmi kötbért köteles 
fizetni a Megrendelőnek, maximum a nettó ellenérték 20 %-áig. 
 
 
6. Kapcsolattartás 
 
A szerződő felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző munka 
vonatkozásában. A képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés 
tárgyát képező munkát érintő összes ügyben. 
 
Megrendelő képviselői: 
Szikora Miklós főmérnök   tel: 27/513-411, fax: 27/513-469, 
      email: szikora@varoshaza.vac.hu 
Abonyi Péter műszaki ellenőr  tel: 27/513-497, 30/9826137, fax: 27/513-469 
      email: epmuszell@varoshaza.vac.hu  
Szabó László magasépítési ügyintéző  tel: 27/513-451, 30/7464773 fax: 27/513-469, 

email: fomernokseg2@varoshaza.vac.hu 
Szállító képviselői: 
Olajos Károly üzemvezető                      tel: 76/487-423, 30/9063701 fax: 76/487-423 
                                                                email: genep@externet.hu 
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A szerződő felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el: 

- postai levél 
- e-mail 
- fax 
 

 
7. Azonnali felmondás, vis major 
 
A Szállító 20 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult e 
szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. A szerződés megszűnésének 
napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 
 
A Szállító érdekkörén kívül bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (természeti 
katasztrófa, blokád, háború, export-import tilalom) esetén a Szállító kártérítési illetve 
kötbérfizetési kötelezettsége nem áll fenn. Ilyen esetben a Szállító haladéktalanul 
köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok 
miatt a szerződés teljesítése 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, a 
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a kárukat 
maguk viselik. 
 
 
8. Záró rendelkezések 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
A felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket rendezését először közvetlen tárgyalások során kísérlik meg. Ennek 
eredménytelensége esetén a perértéktől függően a Vác Városi Bírósághoz vagy a 
Pest Megyei Bírósághoz fordulnak. 
 
 
Vác, 2008. május 20.  
 
 
 
           
           Megrendelő                     Szállító  
 
 

  
 


