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szlu-Írlsl SZERZoDÉS

amely létrejött egyrésnől a Közép-Duna-völgyi Vízügyi [gazgatősáry (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi ít 4I.,

adőszám: 15308380-2 -42, törzskönyvi nyilvántartási szám: 308384, képviseli: Perényi Gábor igazgatő) mint

Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrésztől aWetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:

1054 Budapest, Akadémia u. L6., cégegyzékszáma: 0I-09-269676, adőszám: I090283I-2-4I,

bankszámlaszáma.: 10900011-00000002-16460133, képviseli: Bacsik Lajos) mint Szállító (továbbiakban:

Szállító) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

L.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szőlő 2OI1' évi CVil. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

121. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás)

folytatott \e' Aze|járástmegindító felhívást Megrendelő 2OI3.márctus 7. napján adta fel aKözbesz'erzési

Énesítőben. Megrendelő aközbeszerzési eljárás Íárgyát az alábbiak szerint határozta meg.

l.2. A közbeszerzés tárgya:,rKéziszerszámok beszerzése''

1.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásbantájékoztattaszállitőt, hogy a je7en szerzódés tárgya szerinti ánlkat

a 2OI3 . évi országos Közfoglalkoztatási Program keretében nyújtott támogatásból ftnanszirozza.

I.4. Megrendelő aközbeszerzési e\járásában benyújtott ajánlatokatmegvizsgálta, egymással összevetette, és

döntését 2013. ápr11is 26-án kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a

nyertes aj ánlattevő Szállító lett.

1.5. Ilyen előzmények után a fe\ek az alábbiak szerint állapodnak meg.

2. A szerződés tárgya:

A 2OI3. évi országos Közfoglalkoztatási Program keretében a közfoglalkoztatottak szerszámmal való

ellátása érdekéb en kéziszer szítmok b e szerzé se.

Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a 5.1 - 5.3. pontokban rész\etezefr kéziszerszámok

szá]'litésát.

Szállítási díj:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyátképező kéztszerczámok beszerzése vételára

és szállitása összesen 30 180 900,- tr't, azaz ltarmtncm1lliő-száznyo|cvanezer-k1lencszáz forint, amely

összeg tarta|mazza a 27%o mértélaí Áfa összegét, valamint a Szái'Litő jelen szerződés teljesítése érdekében

felmerült valamennyi költségét és kiadását'

Szerződó felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően az álta7ános

forgalmi adó mértéke - jogszabály-módosítás révén - megemelked7k, ez a teljes szá|litási díj összegét

nem emeli meg' ennek teljes pénzü gyi kockázatát és terhét Szállítő viseli. Szálrlitő az á|tairános forgalmi

adó megeme1ésére tekintettel a szállitási dij vagy annak bármely részének megemelését nem követelheti,

egyéb dijazásra' költségtérítésre' kártérítésre vagy egyébjogcímen alapuló követelésre nem jogosult.

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a 3.1. pontban meghatározoll, az Afa összegét is tartalmazó

szállítási dijataztgazdrt,2tészszám\aés egy végszám|abenyújtásával egyenlíti ki.

3.

3.1.

7,)

3.3



3.4 A Szállítónakarészszám\ák és avégszám7a benyújtására akkor van lehetősége, ha a\eszállitottárutaz
ajánlatkérő - eÍTe felhatalmazott képviselője útján - átvette, és szerződésszerű részteljesítéseket és
vé gtelj es ítés t igazo|ta.

Teljesítési határidő: 2013. június 6.

Felek a teljesítés helyében az alábbiak szerint állapodnak meg:

Felek megállapodnak, hogy Szállítő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrende],ő Í2ll
Budapest, Weiss Manfréd útt2. szám alatti telephelyére száLlitani és ott a Megrendelő kapcsolattartója
r é szét e s zál1 ító l e vé l 1 el átadni az alábbiakat :

4.

5.

5.1.

1 komplett kaszanyél (nyél+kacs) 160 cm fa db 330

2 kaszakő középszemcsés db r000

J kaszabilincs csavarokkal db 700

4 kaszakő tokmány horganyzott db 350

5 kaszapenge 500 mm élezett db 200

6 kaszapenge 700 mm élezett db 300

7 balta 600 gr. fa nyéllel db 155

8 agyago rávágős 720 mm db 200

9 vasvilla 4 ágú fanyéllel db 180

10
kapa

kovácsoltvas, hegyes kb. 600-650
g nyelezett db 180

n
aso

acé|lemez hegyes' 1200-1300 g
között nyelezetÍ'

db 180

T2 Iapát 1kg melegen sajtolt nyelezett db 180

13
lombsepnÍ

Hor gany zott lapo sfo gú, áLtithatő
terpesztésti, acél nyéllel db 150

t4 gereblye 10 fogú vas nyelezett db 150

15

sarló

kb.20-22 mm széles, legalább
360 mm hosszú' kovácsoltvas
any agit pen ge, ny elezett (fa
nyelű)' élezett, élvédővel ellátott

db 100

I6 drótkefe fa nyelű, normál db 150

t7
talicska 60 l fém puttonnyal, tömör

gumikerékkel db 10

5.2. Felek megállapodnak, hogy Szállítő a 4. pontban megjelölt határidőig
Balassagyarmat, Kóvári űt 22. szám alatti telephelyére szállitani és ott a
részére áradás szállitőlevéllel átadni az alábbiakat:

köteles a Megrendelő 2660
Megrendelő kapcsolattartój a

(nyél+kacs) 160 cmfa

kasza kompletten
kaszapenge 600 cm élezett+nyél
kaccsal 160 cm fa*bilincs,
összeál1ítva



11.

12.

19.

20.

101.

21.

22.

23.

24.

25.

4 ágú fanyéllel

kovácsoltvas, hegyes kb. 600-650
gnyelezett

10 foeú vas nyelezett

kb.20-22 mm széles, legalább
360 mm hosszú, kovácsoltvas
any agÚ penge' ny elezett (fa
nyelű), é7ezett, élvédővel ellátott

7,2k9,70 cmfan

keretes ftírész
24" -os (6 1 O-es), anyaga festett
fém, ellipszis profilú, a fíirész7ap
fixen rö gzíth ető fe szitőkarr al

24 "-os,610 mm hosszúságú
edzett acélpenge, mindkét
oldalról csiszolt fogak

30"-os (762-es), anyaga festett
fém, ellipszis profilú, a fúrészlap
fxen rögzíthető feszítókarral

fúrészlap (762-es)
30''-os, 7 62 mmhosszúságú
edzetí acélpenge, mindkét
oldalról csiszolt fogak

lemez, munkaszélesség 50 cm,
nyélhosz: 130 cm

5 varrásos, cc. 1 100 gr-os' cc.
140 cm teljes hosszúságú
cirokseprú, vágott v áltozatban

vasvílla nyél fa 1400-1500 mm

fa 1400-1500 mm

fa 1400-1500 mm

kaszapenge (magasháfu)

egykezes sújtókés, nyél
hosszusága 40 cm, súly: 600 g

12l,horganyzott

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

26. db



5.3.

metszőolló

vágóüllős metszőolló, döntött fej'
precíziós é\ezésíi, tapadás gatlóval
bevont felső kés. Egykezes
biztonsági zár'
Vágási átrnérő max. 18 mm'

Felek megállapodnak, hogy Szállító a 4. pontban megelölthatáidőig köteles a Megrendelő 6068 Tass,
Szentgyörgy puszta 4. szám alatti telephelyére szállitani és ott a Megrendelő kapcsolattartoja részére
s zállítólevéll el átadni az alábbiakat:

l.
2.

3.

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

komplett kaszanyél (nyél+kacs) 160 cm fa

kasza kompletten
kaszapenge 600 cm élezett+nyél
kaccsal 160 cm fa*bilincs,
összeá11ítva

kasza kompletten
kaszap en ge 5 00-as é7ezett+ny é1

kaccsal 160 cm fa+bilincs,
összeá1lítva

600 mm é\ezetÍ

4 águ fanyéllel

kovácsoltvas, hegyes kb' 600-650
gnyelezeti

acél7emezhegyes, 1200- 1 300 g
között nyelezett

lkg melegen sajtolt nyeTezett

50-80 cm széles' fa nyéllel

l0 fogu vas nyelezett

kb.20-22 mm széles' legalább
360 mm hosszú, kovácsoltvas
anyagú penge' ny e\ezett (fa
nyelű), é7ezett, élvédővel ellátott

talicska 60 l fém puttoruryal, tömör
gumikerékkel

7 20 mm r áv ágos, áttételes'
ÍacsnrS

24" -os (6 1 0-es), anyaga festett
fém, ellipszis profilú, a fÍirészlap
fi xen rö gzíth ető f e szítőkarr al

db



20.

fűrész1ap
24 "-os,610 mm hosszúságú
e dzett acélp enge, mindkét
oldalról csiszolt fogak

db 1 000

21
csákánynyél

fa 90-100 cm hosszú' fejmérete a
vásárolt csákánynak megfelelő

db 50

22 vödör 12l,horganyzofr db 50

23
metszőo11ó

210 mm-es mellévágó, kovácsolt
kivite1ű

db 300

24 mac s éta (kézi b ozőtv ágő) 60-65 cm é(ezett, famarkolattal db 300

25 ásó nyél fa, II0-I25 cm hosszü db 100

26. Iapátnyél fa I20-I30 cm hosszú db 50

27

balta nyél
60 dkg_os baltához való fa,
egykezes baltanyél 45-55 cm
hosszú

db 100

28.
cserpák nyéllel

I,5 -2,5 l_es fém meritőtész, I'40-
1,70 m hosszú la nyéllel

db 50

29
vermelő nyéllel

min. 125 dkg, kovácsoltvas
kivitelű fanyéllel 110-i30 cm
között

db 100

5.4, Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 5.1. - 5.3. pontokban részletezett

Kéziszerszálmok a megadott teljesítési helyre érkezésekor átadás-átvételi eljárást taftanak.

5.5. Amennyiben a Megrendelőhöz érkezettKéziszerszátmok megfelelnek a jelen szerződésben foglaltaknak'

a Me grendelő kapc solattartój a telj es itésigazolást ad S zállító r észér e.

5.6. Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

I. Szakaszmérnökség

Név: Perger Lászlő
Cim: l2ll Budapest, Weiss Manfréd út 2.
Telefonszám : 06-I -27 699 44
Faxszám: 06-1'-277 -3272
E-mail : szakasz 1 (iD,kdr.ryizi g. hu

II. Szakaszmérnökség

Név: Rampasek Balázs
Cim: 2660 Balassagyarmat. Kóvári űt 22.
E -mail : szakaszZ QD,.kdw izis,.ht
Mobil: +3 6-30-6 1 3-865 8

III. Szakaszmérniikség

Név: Kiss Knsztián
Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96.
Telefonszám : 0 6-24 -5 19 -2I 5
Faxszám: 06-24-5 19 -21 6



E-mail : szakasz3 (?kd vvizi g.hu
Mobil: +36-30-275 8402

S záLlitő által a kap c s o l attartá sra krj e l ö lt személy l szew e zet'.

Név: Bacsik Lajosné, Kereskedelmj vezető
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 16'
Telefonszám : 06-I l 332-57 6I
E-mail : wetex@mail. datanet.hu
Mobil: 06-301202-3670

6. A felekjogai és kötelezettségei:

6.1. Szállító köteles a jelen szerződés Iárgyát képező kéziszerszámokat a meg1elölt határidőn belül a jelen

szerződésben meghatározottak szerint a Megrendelő által 5.1. - 5.3. pontokban rögzitett helyszínére
száLlitani és ott szállítólevél útján Megrendelő birtokába bocsátani.

6.2. Szállító köteles Megrendelőt a teljesítés várható idejéről legalább két munkanappal megelőzően írásban

értesíteni.

6.3. Szállitő a jelen szerződés tárgyát képező 5.1' - 5'3. pontokban részletezett kéziszerszámokat sértetlenül

köteles átadni Megrendelőnek.

6.4. Szál|itő szavatol azért, hogy harmadik személ;mek a jelen szerződés tárgyát képező kéziszerszámok
tekintetében nincs olyan joga, amely Megrendelő tulajdonszerzését akadályozza vagy korl'átozza.

6.5. Szállitő szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező leszállított kéziszerszámok
rendelkezrrek a rendeltetésszerű használathoz szükséges kellékekkel, valamint a jelen szerződésben

meghatározottak szerint kerültek |eszállitásra és birtokba adásta, és azok rendeltetésszeru használatra
minden további feltétel nélktil alkalmasak.

6.6. Szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen
szerződés eredményességét, vagy kellő időre való teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés

elmulasztásából eredő kárért a mulasáó félfelelős.

6.7. A közbeszerzése}ről szőlő 2011' élr CVI[' törvény (Kbt.) 125'$-ának (4) bekezdése értelmében Szállító

nem ftzet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeÍi.iggésben olyan költségeket, melyek a Kbt.
56.$ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és

melyek S zállító adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szállítő a szerződés teljesítésének időtartama alaÍ fulajdonosi
szerkezetét a Megrendető számára megismerhetővé teszi és a Kbt' 125.$ (5) bekezdésében foglalt,
Megrendelő általi felmondási okként szereplő ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.9. A Kbt. 125. $ (5) bekezdése szerinti felmondás esetén a Száltitő a szerződés megszűnése előtt már
telj esített szállítás szer ző dés szerű pénzbeli ellenértékére j o go sult.

7. Késedelmesteljesítés'meghiúsulás:

7.I. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésénekbiztosítására késedelmi és meghiúsulási kötbérre jogosult.

7.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szeruődésben meghatátozott határidőt

Szállító késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, feltéve ha a késedelem

Szállítónak felróható.

7.3. Szállító késedelmi kötbérként a késedelemmel érintett napolca vonatkozóan napi, az Áfa <isszegét nem

tartalmaző szá|litási dij 2 ezrelékének megfelelő összeget köteles ftzetni Megrendelő részére, mely



7.4.

követelését Megrendelő a Szá|lítő végszfuttlájából történő levonás útján érvényesítheti. Szállitő mentesül

a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasáása mratt esett késedelembe.

Amennyiben a határidő tekintetében a Szállitő számára felróható módon 20 naptári napot meghaladó

késedelembe esik, ugy aú' a felek olyan fokrí szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő -
kártérítési kötelezettség nélktil - egyoldalúan gyakorolhatja elállásijogát.

Megrendelő elállhat a szerződéstől alrJ<or is, ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalővá válik, hogy
Szál'titő olyan számottevő késedelemmel tud csak teljesíteni, hogy Megrendelőnek a teljesítés már nem á11

érdekében. Az e pontban meghatározott esetekben Megrendelő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre is'

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a je|en szerződés olyan okból snínik meg,

amelyért SzáIlritő a felelős, Szállítónak meghiúsulási körbért kell fizetnie Megrendelő részére. A
meghiúsulási kötbér mértéke az Afa összegét nem tartalmazó teljesítési díj 10 oÁ-ánakmegfelelő összeg.

Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik ktilönösen azt, ha Megrendelő a hibás vaw a

késedelmes teljesítés miatt eláll a jelan szerzödéstől'

Bármely kötbér megfizetése Szállítót nem mentesiti az egyéb jogkövetkezmények alól. Megrendelő a

kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult'

Megrendelő elállhat a szerződéstőlaz alábbi esetekben is:

- Szállító ellen csőd-' felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
- Szá1lító egyéb súlyos szerződésszegést követ el'

Garanciavállalás, j ótállás :

Szerződő felekmegállapodnak, hogy Szállító aszerződésa|áirásávala jelen szerződéstátgyátképező 5.1.

- 5.3. pontokban részletezettkéziszerszámok beszerzésre vonatkozóan 1 hónap - teljes köní _ jótállást

vállal.

Megrendelő a jótallás körébe furtoző hibák észlelése esetében haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül

köteles Szállítót írásban (postai úton, faxon, YdE! e-mailben) értesíteni a hiba felmerüléséről, jellegéről,

valamrnt az á|tala érvényesíteni kívánt garanciális igényekről (hibajelentés). Szállító a Megrendelő
értesítése alapján köteles 24 őrán belül megüzsgálni a hiba okát, és megkezdeni annak elháitását'
Szállitő köteles továbbá a hibát Megrendelő igényeinek megfelelően a hibaelhárítás megkezdésétől

számitott 5 munkanapon belül elhárítani (hibaelháitás). Amennyiben a hiba a javítás megkezdésétől

számitott 5 munkanapon belül nem hárítható el, Szállító köteles biztosítani Megrendelő számára a cseÍe

lehetőségét.

Felek rögzit1k továbbá, hogy a garanciális tltbae1.háu.:'tás körében kicserélt kéziszerszámokra és

tartozékokra nézve a garanciavállalás időtzrtama a kicserélés időpontjával újra elkezdődik.

Felekrögzítik, hogy Szállitó ajőtáLtás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást és költségtérítést

nem követelhet'

Titoktartás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat' valamint a teljesítésük

soránaz egymásnak áÍadotÍ információkat bizalmasan, üzleti titolrJ<ént kezelik.

Eznem vonatkozik aTTa az információra, mely titokban tartását jogszabá|y előírása nem teszi lehetővé.

Szerződő fe1ek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 80. $-ának (3) bekezdése szerint nem korlátozható'

illetve nem tiltható meg üzleti titolca hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatala, amely a

7.5.

7.7.

7.6.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

9.1.

9.2.



közérdelaí adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó lailön törvényben

me ghatár o zott adatszo7 gáltatás i és táj éko ztaÍási kö te le zetts é g al á e si k.

10. Egyéb rendelkezések:

10.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szállítási szerződést- kÍilönös tekintettel a vételárra, illetve a

felek jogaira és kötelezettségeire _ a Kbt. 132. $-ában is foglalt esetben csak közös megegyezéssel,

írásban módosíthatj ák.

I0.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a je7en szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban

peren kívüli tfugya7ás útján kívánják rendezrri'

10.3. Szerződő felek magukranézve kötelezőnek fogadják el, hogy a 20II. évi LXVI tV' 5.$ (5) bekezdése

alapján az ÁIlami Számvevőszék jogosult ellenőrizrri az állami költségvetésbőL gazdálkodó szervek, mint

megrendelők á1tal megkötött szerződéseket mind a megrendelőnél, mind pedig a szerződés teljesítésében

közreműködő valamerrnyi gazdálkodó szewezetnéI.

1'0.4. A jelen szerződésben nem szabá7yozotÍak tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései

azirányadőak'

10.5. Ie\en szerződés 5 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek

annak elolvasása és értelmezése után, mint indenben megegy ezőt, j őváhagy őLag írtak alá.

!o"nt' 
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