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Sz{llít{si szerződés  

I. részaj{nlati körre 

 

Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: 

 

Megrendelő: 

Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata 

Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.  

Képviselője: Nógr{di L{szló Polg{rmester 

Adósz{ma: 15432728-2-20 

Banksz{mla sz{ma: 14100299-10957149-01000001 

Telefon: 92/553-913 

Fax: 92/553-957 

 

Sz{llító:  

Neve: Zalasz{m Informatika Kft. 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, M{rtírok útja 53. 

Tel.: 92/502-500 

Fax: 92/502-501 

Képviselője: dr. Sz{sz Péter ügyvezető 

Adósz{ma: 10548873-2-20 

Banksz{mla sz{ma: 10104961-16619062-00000009 

Cégjegyzék sz{m: Cg. 20-09-060557 

 

I. Előzmények: 

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Lenti V{ros Önkorm{nyzata közbeszerzési 

elj{r{st folytatott le „Sz{mítógépes programok beszerzése sz{llít{si szerződés 

keretében” t{rgyban, amely részaj{nlati kör nyertese a Sz{llító lett. Ennek 

megfelelően a felek az al{bbi szerződést kötik meg egym{ssal. 

 

2. A jelen szerződés létrejöttének alapj{t az aj{nlattételi felhív{s, az aj{nlattételi 

dokument{ció, a közbeszerzési elj{r{s sor{n keletkezett kiegészítő 

t{jékoztat{s, a Sz{llító t{rgyal{son tett végleges aj{nlata alkotja. Jogszab{lyi 

kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 

fentiekben felsorolt okm{nyok valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy 

maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, fenti okm{nyokban szereplő 

kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.  

 

3. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a 

fenti dokumentumok között ellentmond{s van, úgy az al{bbi erősorrendet 

{llapítj{k meg: 

 „Aj{nlattételi felhív{s”; „Aj{nlattételi dokument{ció” 
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 A közbeszerzési elj{r{s sor{n keletkezett kiegészítő t{jékoztat{s; 

 A Sz{llító t{rgyal{son tett végleges aj{nlata; 

 Jelen szerződés. 

 

4. A felek rögzítik tov{bb{, hogy jogszab{lyi kötelezés esetét kivéve semmis 

minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okm{nyok 

valamelyikével, illetve azt is, hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés 

ezt kimondja vagy sem, a fenti okm{nyokban szereplő kötelezés érvényesen a 

szerződés részét képezi. 

 

II. A szerződés t{rgya, a teljesítés helye: 

 

1. Megrendelő megrendeli, Sz{llító pedig v{llalja az aj{nlati felhív{sban, aj{nlati 

dokument{cióban, kiegészítő t{jékoztat{sban és az aj{nlatban részletesen 

meghat{rozott termék beszerzését, sz{llít{s{t, telepítését és a szükséges 

kezelési és üzemeltetési szab{lyok, folyamatok betanít{s{t, és a megaj{nlott 

jót{ll{si idő alatt a garanci{lis javít{sok elvégzését.  

 

2. A Sz{llító kijelenti, hogy az {ltala sz{llított termék - az aj{nlati 

dokument{cióban meghat{rozottak alapj{n – mindenben megfelel a 

Megrendelő elv{r{sainak, a megaj{nlott termék magyarorsz{gi forgalomba 

hozatal{hoz szükséges engedélyekkel rendelkezik. 

 

3. A Sz{llító k{rtalanítja a Megrendelőt minden harmadik személy olyan 

szabadalom-, védjegy-, vagy egyéb jogi követelésével szemben, amely a 

szerződésben meghat{rozott sz{llít{ssal kapcsolatos. 

 

4. A felek rögzítik, hogy a teljesítés sor{n keletkező, a szerzői jogi védelem al{ 

eső alkot{son a Megrendelő területi korl{toz{s nélküli, kiz{rólagos és 

harmadik személynek {tadható felhaszn{l{si jogot szerez. A Sz{llító köteles 

tov{bb{ biztosítani jelen szerződés alapj{n, hogy a Megrendelő jogot szerez az 

alkot{s {tdolgoz{s{ra. 

Ha a projekteket a Megrendelő b{rmely okból nem valósítja meg, vagy 

részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem al{ eső alkot{s 

felhaszn{l{s{nak jog{t köteles {truh{zni a T{mogatóra vagy az {ltala 

megjelölt személyre. 

 

5. A szerződés keretében lesz{llított termék(ek)nek és teljesített 

szolg{ltat{soknak meg kell felelniük a szabv{nyoknak, rendelkezniük kell a 

jogszab{lyokban és az aj{nlattételi dokument{cióban előírt kellékekkel, 

műszaki paraméterekkel, I. oszt{lyú minőségűnek kell lenniük.  
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6. A Sz{llító {ltal végzett teljesítésnek, valamint az {ltala beszerzett és lesz{llított 

valamennyi {runak meg kell felelnie a hazai norm{knak, ki kell elégítenie a 

hatós{gi előír{sokat. Az Aj{nlattevő mindezekért a Ptk.-ban foglalt szab{lyok 

szerint szavatoss{gi felelősséggel tartozik. 

 

7. A teljesítés helye: A Megrendelő székhelye. 

 

III. Ellenérték: 

 

1 A Sz{llítót a szerződés t{rgy{t képező szoftverek ellenértékeként nettó 

1.472.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.840.000,- Ft illeti meg. 

 

A díj bont{sa az egyes részfeladatokra vonatkozóan: 

- Építéshatós{gi nyilv{ntartó és dokumentum-szerkesztő program: nettó 

580.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 725.000,- Ft    

- Jegyzői hat{skörű gy{mügyi program: nettó 540.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 

675.000,- Ft     

- Működési engedély nyilv{ntart{s{t segítő program: nettó 352.000,- Ft + Áfa, 

azaz bruttó 440.000,- Ft  

 

2 A Sz{llító az igazolt teljesítését követően jogosult sz{ml{t benyújtani. A fizetés 

a szerződésben meghat{rozott módon és tartalommal való teljesítésétől 

sz{mított 60 napos fizetési hat{ridővel {tutal{ssal történik a hat{lyos 

jogszab{lyi rendelkezéseknek (a 255/2006. (XII.8.) Korm{nyrendelet, a 16/2006. 

(XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, a 281/2006. (XII. 23.) 

Korm{nyrendelet), a hat{lyos T{mogat{si Szerződésnek, valamint a Kbt. 305.§ 

(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ellenszolg{ltat{s 

finanszíroz{sa a projekt költségvetéséből (önkorm{nyzati saj{terő + vissza 

nem térítendő t{mogat{s) történik. 

 

3 A kifizetés feltételei: az ellenszolg{ltat{s utólag, igazolt teljesítést követően, a 

jogszab{lyoknak megfelelő sz{mla alapj{n, {tutal{ssal kerül kiegyenlítésre. A 

Megrendelő előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme: HUF.  

 

4 A Sz{llító {ltal megaj{nlott termék(ek) ellenértéke minden olyan feladat 

elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amely az 

aj{nlattételi dokument{ció b{rmely részéből, rendelkezéséből 

meg{llapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, az {tad{s-{tvételhez, 

üzembe helyezéshez, a kezelő személyzet betanít{s{hoz, a garanci{lis 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.  

 

5 A felek rögzítik, hogy az adóz{s rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ 

alapj{n teljesítéshez kapcsolódóan a Sz{llító és az Kbt. szerinti alv{llalkozók 
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közötti szerződések, valamint minden tov{bbi, a polg{ri jog szerinti 

alv{llalkozók között megkötött szerződések alapj{n történő, a havonta nettó 

módon sz{mított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a Megrendelő, 

valamint a kifizetést teljesítő az igénybe vett alv{llalkozónak a teljesítésért - 

visszatart{si kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alv{llalkozó bemutat, {tad vagy megküld a tényleges kifizetés 

időpontj{tól sz{mított 30 napn{l nem régebbi nemlegesnek minősülő 

együttes adóigazol{st, vagy 

b) az alv{llalkozó a kifizetés időpontj{ban szerepel a köztartoz{smentes 

adózói adatb{zisban. 

 

Kifizetést teljesítőnek minősül az aj{nlattevő, a Kbt. szerinti alv{llalkozó, 

valamint a polg{ri jog szerinti alv{llalkozó. 

 

A kifizetést teljesítőnek a szerződésben ír{sban t{jékoztatnia kell az 

alv{llalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az 

Art. 36/A. § hat{lya al{ esik. 

 

A kifizetést teljesítő a köztartoz{st mutató együttes adóigazol{s {tad{sa, 

bemutat{sa vagy megküldése ut{n a köztartoz{s erejéig visszatartja a 

kifizetést. Amennyiben az együttes igazol{s köztartoz{st mutat és a kifizetés 

kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatart{st, a kifizetés erejéig 

egyetemlegesen felel az alv{llalkozót a kifizetés időpontj{ban terhelő 

köztartoz{sért. A visszatart{si kötelezettség az {ltal{nos forgalmi adóra nem 

terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatart{si kötelezettsége 

és egyetemleges felelőssége, ha jelen pontban részletezett t{jékoztat{st, mint 

alv{llalkozó nem kapta meg. 

 

Ha az {llami adóhatós{g a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés célj{ból 

igényelt együttes adóigazol{sban köztartoz{st mutat ki, az adóigazol{s 

ki{llít{s{val egyidejűleg a végrehajt{s szab{lyai szerint intézkedik a 

követelés lefoglal{s{ról. Az {llami adóhatós{g az együttes adóigazol{sban, a 

v{mhatós{g jav{ra feltüntetett köztartoz{sok végrehajt{s{t is közvetlenül 

foganatosítja és a beszedett tartoz{sokat követelésar{nyosan {tadja a 

v{mhatós{gnak. A kifizetést teljesítő a visszatart{s és követelés lefoglal{s{t 

követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a 

köztartoz{st meghaladó összegű kifizetést a r{ egyébként kötelező fizetési 

hat{ridőben teljesíti az adóhatós{g végrehajt{si cselekménye előtt. 

 

Amennyiben a fentiekben részletezett kifizetés kapcsolt v{llalkoz{sok között 

történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósít{s{ban részt vevő mindegyik 

kapcsolt v{llalkoz{s egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés 
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időpontj{ban fenn{lló, azon kapcsolt v{llalkoz{s köztartoz{s{ért, amelynek a 

kifizetést teljesítették. 

 

Az együttes adóigazol{s annak 30 napos érvényességi idején belül a 

kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhaszn{lható. 

 

Amennyiben az alv{llalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fenn{lló 

követelését faktor{lja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben 

fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor 

(engedményes) vagy az alv{llalkozó rendelkezésre bocs{tja az alv{llalkozóra 

vonatkozó együttes adóigazol{st, vagy az alv{llalkozó szerepel a 

köztartoz{smentes adózói adatb{zisban, ellenkező esetben a kifizetést 

teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatart{si kötelezettsége fenn{ll. 

 

IV. A teljesítés hat{rideje:  

 

1. A beszerzés t{rgy{t képező termék(ek) lesz{llít{s{nak hat{rideje: 2010. június 

30. 

 

Ezen időpontig a termék(ek)et le kell sz{llítani, üzembe kell helyezni és a 

kezelő személyzetet be kell tanítani.  

 

2. A Megrendelő előteljesítést csak előzetes egyeztetés alapj{n tud elfogadni.  

 

3. A Sz{llító köteles a lesz{llított szoftver(ek) ingyenes elektronikus t{mogat{s{t 

biztosítani (jogszab{lykövetés; Help Desk szolg{ltat{s; amennyiben 

szükséges, a rendszer haszn{lat{hoz szükséges szerver üzemeltetése és a 

Megrendelő adatb{zis{nak t{vadatfeldolgoz{ssal történő elérése) 2011. janu{r 

31-ig. 

 

V. A Sz{llító kötelezettségei a teljesítés sor{n: 

1. A Sz{llító köteles a szerződés megvalósít{s{t, valamint a hib{k kijavít{s{t 

szigorúan a szerződéssel összhangban végezni. Köteles szigorúan 

alkalmazkodni Megrendelő utasít{saihoz minden olyan ügyben, ak{r említi a 

szerződés, ak{r nem, amely a beszerzést érinti, vagy arra vonatkozik. 

 

2. A Sz{llító csak I. oszt{lyú termék(ek)et sz{llíthat le. 

 

3. A Sz{llító köteles betartani minden törvényt, illetve {ltal{nos érvényű 

jogszab{lyt, szabv{nyt, helyi rendeletet és egyéb szab{lyzatot, amely a 

sz{llít{ssal, a teljesítendő adatszolg{ltat{sokkal és a fizetendő díjakkal 

kapcsolatos. 
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4. A Sz{llító köteles k{rtalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, 

amelyet az előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen 

b{rmely szerv vagy hatós{g meg{llapít. Köteles megóvni és k{rtalanítani 

tov{bb{ a Megrendelőt minden igénnyel és peres elj{r{ssal szemben, amely 

b{rmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy m{s védett jogok 

megszegése miatt merül fel b{rmely Sz{llítói tevékenység következtében. 

 

5. A Sz{llító a teljesítésébe tíz sz{zalékot meghaladó mértékben igénybe venni 

kív{nt alv{llalkozóként csak az aj{nlatban megjelölt alv{llalkozó(ka)t vonhatja 

be, és ezen alv{llalkozó(k) sem vehet(nek) igénybe saj{t teljesítésük tíz 

sz{zalék{t meghaladó mértékben teljesítési segédet.  

 

6. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem l{tható ok 

következtében - be{llott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak 

egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alv{llalkozóval, m{s alv{llalkozót 

csak a Megrendelő hozz{j{rul{s{val lehet bevonni, és akkor is csak abban az 

esetben, ha az megfelel a közbeszerzési elj{r{sban az alv{llalkozókra 

meghat{rozott követelményeknek. 

 

VI. Az {tad{s-{tvétel: 

 

1. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha  

 a termék(ek) sz{llít{sa, az érvényes szabv{nyok szerinti I. o. minőségben 

megtörtént, 

 rendeltetésszerű haszn{latra alkalmas, 

 a sz{llít{s, a szolg{ltat{s a szerződés feltételei szerint történt, és csatol{sra 

került a sz{mla mellé minden egyéb okm{ny, amit a fizetési feltételek 

előírnak, 

 üzembe helyezésre a szükséges engedélyek rendelkezésre {llnak, 

 a betanít{s lezajlott. 

 

2. A Megrendelőnek joga van az {tvételi jegyzőkönyvben a hi{nyok 

megszüntetésére vonatkozó hat{ridőket megjelölni.  

 

3. A Sz{llító az {tad{s-{tvételi (üzembe helyezési) elj{r{s keretében, a teljesítés 

feltételeként {tadja: 

 magyar nyelvű kezelési útmutatót, 

 jót{ll{ssal kapcsolatos iratokat, 

 kezelő személyzet betanít{s{t igazoló jegyzőkönyvet. 
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A sikertelen {tad{s-{tvételi (üzembehelyezési) elj{r{s költségei a Sz{llítót 

terhelik, amennyiben ez a Sz{llító érdekkörében felmerülő okra vezethető 

vissza. 

4. Sz{llító kötelezettséget v{llal valamennyi olyan dokument{ció, illetve 

inform{ció {tad{s{ra, amely a termék(ek) rendeltetésszerű haszn{lat{hoz és 

karbantart{s{hoz szükséges. 

 

VII. A felek képviselői: 

 A Megrendelő képviselője:  

 Név: Gyur{n Nikolett p{ly{zati pénzügyi ügyintéző   

 Cím: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós. u. 4.   

 Telefon: 92/553-929  

 Fax: 92/553-957  

 E-mail: nikolett.gyuran@tersegfejlesztes.hu 

  

 A Sz{llító képviselője: 

 Név: Sz{sz Andr{s 

 Cím: 8900 Zalaegerszeg, M{rtírok útja 53. 

   Tel.: 92/502-500 

Fax: 92/502-501 

 E-mail: andras.szasz@zalaszam.hu 

 

VIII. Késedelmi kötbér: 

1. Amennyiben a szerződés teljesítése sor{n a Sz{llító olyan körülményekbe 

ütközik, melyek megg{tolj{k az időben történő teljesítést, sz{llítónak azonnal 

ír{sban értesítenie kell a megrendelőt a késedelemről, annak ok{ról, v{rható 

időtartam{ról. 

2. Amennyiben Sz{llító olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki 

felróható, a IV. pontban meghat{rozott teljesítési hat{ridőhöz képest 

késedelmesen teljesít, a késedelem minden napj{ra azonos összegű, 5.000,- 

Ft/nap összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles azzal, hogy a 

késedelmi kötbér összege maximum 30 napig kerül felsz{mít{sra, ezt 

követően a Megrendelő jogosult a hat{ridőben le nem sz{llított termék 

tekintetében a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal el{llni illetve azt 

felmondani.  

3. Amennyiben a Sz{llító késedelme r{kényszeríti a Megrendelőt, hogy a 

szerződéstől el{lljon, úgy a még le nem sz{llított termék(ek) nettó aj{nlati {ra 

20%-{nak megfelelő összegű meghiúsul{si kötbérre lesz jogosult a 

Megrendelő! 

 

mailto:nikolett.gyuran@tersegfejlesztes.hu
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IX. Meghiúsul{si kötbér: 

 

A Sz{llítónak felróható meghiúsul{s esetén a Sz{llító az adott feladat nettó 

ellenértéke 20 %-{nak megfelelő összegű meghiúsul{si kötbért köteles fizetni. 

 

X. Hib{s teljesítési kötbér:  

Abban az esetben, ha a Sz{llító hib{san teljesít, akkor a hib{san teljesített feladat 

nettó ellenértéke 10 %-{nak megfelelő összegű hib{s teljesítési kötbért tartozik 

fizetni. 

 

XI. Jót{ll{s, szavatoss{g: 

1. A Sz{llító szerződést biztosító mellékkötelezettségként a lesz{llított termékre 

(beleértve a termék minden tartozék{t és alkatrészét) és az elvégzett 

szolg{ltat{sokra 12 hónap jót{ll{si kötelezettséget v{llal. A jót{ll{si idő alatt 

elvégzendő garanci{lis javít{sok esetén a Sz{llító semmilyen jogcímen nem 

sz{molhat fel költséget a Megrendelőnek, amennyiben a hiba nem a nem 

rendeltetésszerű haszn{latból ered. 

2. A Sz{llító az {tad{s-{tvételkor köteles a Megrendelő részére két péld{ny sz{llít{si 

list{t mellékelni, valamint a lesz{llított, beszerelt berendezésre a jót{ll{si 

nyilatkozatot ki{llítani. A Sz{llító az {tad{s-{tvételkor 1 péld{nyban {tadja a 

Megrendelőnek a lesz{llít{sra kerülő {ru magyar nyelvű kezelési-karbantart{si 

utasít{sait, jót{ll{si iratait. 

3. A Sz{llító kötelezettséget v{llal arra, hogy a jót{ll{si idő alatt bekövetkezett, 

garanci{lis körbe eső meghib{sod{sok üzemeltető {ltali faxon megküldött 

bejelentésétől sz{mítva szakembere 48 ór{n belül köteles megkezdeni a jelzett 

hiba kijavít{s{t és a hiba jellegétől függően lehetőség szerint befejezni. 

4. Megrendelő köteles haladéktalanul, legkésőbb a tudom{sszerzéstől sz{mított 8 

napon belül értesíteni a Sz{llítót a szerződéses kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatban felmerült b{rmilyen hi{nyoss{gról. 

5. Nem tartozik a sz{llító jót{ll{si kötelezettségébe az olyan hib{k elh{rít{sa, amely 

nem rendeltetésszerű haszn{lat, szükséges karbantart{s elmulaszt{sa, külső 

behat{s, vagy vis major eredménye. 

6. Amennyiben a sz{llító 3 napon belül a hib{s terméket nem cseréli, illetve javítja 

ki, Megrendelő a sz{llító kock{zat{ra és költségére gondoskodik a hib{san 

teljesített {ru kicseréléséről. 

7. A kijavított, kicserélt berendezésre a Sz{llító garanci{j{t köteles kiterjeszteni. 

8. Amennyiben a Sz{llító a garanci{lis javít{sok tekintetében nem tartja be a hiba 

kijavít{s{nak megkezdésére és a hiba jellegétől függően lehetőség szerinti 

befejezésére vonatkozó hat{ridőt, és késedelembe esik, annak ellenére, hogy az 
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adott terméket hat{ridőre lesz{llította, viselni köteles a nem szerződésszerű 

teljesítés jelen szerződésben és a Kbt.-ben előírt következményeit. 

 

XII. Teljesítési biztosíték: 

 

1. A teljesítési biztosíték a teljesítés ideje alatt a sz{llít{si véghat{ridő + 40 napig 

{ll fenn, mértéke a nettó sz{llít{si díj 5%-a, azaz 73.600,- Ft, melyet a Sz{llító 

bankgarancia form{j{ban nyújt a Megrendelő részére jelen szerződés 

al{ír{s{tól sz{mított 15. napig.  

 

2. A teljesítési biztosíték egyéb pénzügyi biztosítékként szolg{l a szerződésszerű 

teljesítés al{t{maszt{s{ra, amely az igazolhatóan nem szerződésszerű teljesítés 

esetére biztosítékot jelent, hogy a Megrendelő a Sz{llító esetleges kifog{sai 

ellenére is érvényesítse követeléseit. A teljesítési biztosítéknak a biztosíték 

nyújt{s{tól a sz{llít{si véghat{ridőt követő 40. napig kell érvényben lennie.  

 

Bankgarancia nyújt{sa esetén: A bankgaranci{nak egyértelműen és kötelező 

jelleggel tartalmaznia kell az al{bbi elemeket: 

 garant{ló bank megnevezése, 

 azon személyt, aki felé ezt kibocs{tj{k (Megrendelő), 

 a Sz{llító azonosít{sra alkalmas adatait, 

 a Szerződés megnevezését,  

 azon tényt, hogy a bank mely időponttól és milyen mértékű garanci{t 

v{llal, a bankgarancia lej{rat{t és lehívhatós{g{t, (a bankgaranci{nak a 

sz{llít{si véghat{ridő + 40 napig kell lehívhatónak lennie)  

 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, 

amennyiben a Sz{llító igazolható módon nem az előírt hat{ridőben 

teljesít (késedelmi kötbér) vagy egy{ltal{n nem teljesíti szerződéses 

kötelezettségeit, illetve a Megrendelő a Sz{llítónak felróható okból a 

szerződéstől el{ll, vagy azt felmondja (meghiúsul{s), vagy a Sz{llító nem 

szerződésszerűen teljesít (hib{s teljesítés),  

 hogy a bank a fizetési kötelezettségének a lehív{stól sz{mított legkésőbb 

10 napt{ri napon belül eleget tesz,  

 egy nyilatkozatot, hogy a kibocs{t{sra kerülő bankgarancia a lej{rat{ig 

visszavonhatatlan,  

 egy nyilatkozatot, hogy sem a Sz{llítót, sem m{s harmadik személyt a 

bankgarancia érvényesítésével kapcsolatos kifog{sol{si jog nem illeti 

meg. 

 

Készpénz befizetése esetén: A Sz{llító {ltal a szerződés al{ír{s{t követő 15 napon 

belül a Megrendelő {ltal megjelölt banksz{ml{ra befizetett összegből a 

Megrendelő lehívhat, amennyiben a Sz{llító igazolható módon nem az előírt 
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hat{ridőben teljesít (késedelmi kötbér) vagy egy{ltal{n nem teljesíti 

szerződéses kötelezettségeit, illetve a Megrendelő a Sz{llítónak felróható 

okból a szerződéstől el{ll, vagy azt felmondja (meghiúsul{s), vagy a Sz{llító 

nem szerződésszerűen teljesít (hib{s teljesítés) és azért a Megrendelőnek 

követelése keletkezik, melynek megfizetésére a Sz{llító a Szerződés alapj{n 

kötelezhető. 

 

Biztosít{si szerződés alapj{n ki{llított készfizető kezességv{llal{sra vonatkozó 

kötelezvény esetén: A biztosítót{rsas{g {ltal ki{llított kötelezvény mellett a 

Sz{llítónak a megadott hat{ridőig {t kell adnia a biztosítót{rsas{g {ltal{nos 

szerződéses feltételeit és a konkrét ügyletre vonatkozó különleges szerződéses 

feltételeket is. A kötelezvény nem tartalmazhat sortart{si vagy b{rmilyen 

egyéb kifog{st.  

 

A készfizető kezességet tartalmazó biztosít{si szerződésnek (kötelezvények) 

tartalmaznia kell:  

 kezes megnevezése, 

 azon személyt, aki felé a kötelezvényt kibocs{tj{k (Megrendelő), 

 a Sz{llító azonosít{sra alkalmas adatait, 

 a Szerződés megnevezését,  

 a kötelezettségv{llal{s érvényességének kezdetének és végének 

időpontj{t (a kötelezvénynek a sz{llít{si véghat{ridő + 40 napig kell 

érvényesnek és lehívhatónak lennie) 

 a kötelezettségv{llal{s összegét, 

 azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény alapj{n a Kezes 

visszavonhatatlanul kötelezettséget v{llal arra, hogy amennyiben a 

Sz{llító igazolható módon nem az előírt hat{ridőben teljesít (késedelmi 

kötbér) vagy egy{ltal{n nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, illetve a 

Megrendelő a Sz{llítónak felróható okból a szerződéstől el{ll, vagy azt 

felmondja (meghiúsul{s), vagy a Sz{llító nem szerződésszerűen teljesít 

(hib{s teljesítés), akkor a Kezes a Sz{llító helyett a Megrendelő sz{m{ra a 

Megrendelő első eredeti péld{nyú, a fenti kötelezvénysz{mra hivatkozó, 

a Kezes címére megküldött ír{sbeli felszólít{s{ra (Lehív{s) a benyújtandó 

okm{nyok kézhezvételét követően 10 napt{ri napon belül az esedékes 

kötbér összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben megjelölt 

összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólít{sban 

szereplő banksz{mla jav{ra. 

 egy nyilatkozatot, hogy a sz{ndéknyilatkozat és az az alapj{n 

kibocs{t{sra kerülő kötelezvény a lej{rat{ig visszavonhatatlan,  

 egy nyilatkozatot, hogy sem a Sz{llítót, sem m{s harmadik személyt a 

kötelezvény érvényesítésével kapcsolatos kifog{sol{si jog nem illeti meg. 

 valamint nyilatkozatot arról, hogy a kötelezvény kibocs{t{s{ra a 

sz{ndéknyilatkozat lej{rata előtt sor kerül. 
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3. A biztosíték nyújt{s{nak elmarad{sa esetén, a Megrendelő jogosult a 

Sz{llítóval szemben jelen szerződés VIII.2. pontj{ban meghat{rozott 

késedelmi kötbért érvényesíteni a hat{ridő eredménytelen elteltét követő 15. 

napig, ezt követően pedig jogosultt{ v{lik a Sz{llítóhoz intézett egyoldalú 

jognyilatkozat{val azonnali hat{llyal felmondani a szerződést. 

 

4. Amennyiben a teljesítés szerződésszerű, úgy a teljesítés időpontj{t követő 10 

napon belül a Megrendelő intézkedik a biztosíték felszabadít{s{ról.  

 

5. Sz{llító tudom{sul veszi, hogy amennyiben a befejezési hat{ridő valamilyen 

okn{l fogva a Kbt. 303. §-ban foglaltak alapj{n módosul, úgy a biztosítékok 

lej{rati időtartam{t az új hat{ridőnek megfelelően kötelesek módosítani, a 

szerződés módosít{s al{ír{s{t követő 15 napon belül.  

 

XIII. Egyéb rendelkezések: 

1. A Sz{llító és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles 

együttműködni. 

 

2. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek {ltal 

lényegesnek minősített szerződéses feltételeket is - kiz{rólag felek képviselői 

jogosultak érdemben nyilatkozni, esetlegesen a szerződést módosítani, amely 

kiz{rólag ír{sban tehető meg érvényesen.  

 

3. Abban az esetben, ha Sz{llító csődbe menne, felsz{mol{si elj{r{st 

kezdeményeznének ellene, vagy egyéb módon fizetésképtelenné v{lna, 

Megrendelő b{rmikor felmondhatja a szerződést a Sz{llító ír{sos aj{nlott 

levélben történő értesítése útj{n. Ebben az esetben a Megrendelő csak a m{r 

lesz{llított termék(ek) megfizetésére kötelezhető, egyéb k{rtérítésre, vagy 

k{rtalanít{sra a Sz{llító nem tarthat igényt.  

 

4. A szerződés módosít{s{ra kiz{rólag a Kbt. 303. §-{ban és a 304. § (3) 

bekezdésében meghat{rozott esetekben és módon van lehetőség.  

 

5. A szerződés teljesítéséből eredő b{rmely vit{s kérdések rendezését felek 

t{rgyal{s útj{n kísérlik meg. Amennyiben a felek a vit{s kérdéseiket t{rgyal{s 

útj{n nem tudj{k rendezni, felek jogvita esetén a Megrendelő székhelye 

szerinti illetékességgel és hat{skörrel rendelkező bírós{g illetékességét kötik 

ki.  
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6. A jelen szerződésben nem szab{lyozott kérdésekben a Közbeszerzési 

törvényben foglaltak és a Polg{ri Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, 

tov{bb{ a vonatkozó egyéb jogszab{lyok előír{sai az ir{nyadóak. 

 

Jelen szerződés 6 péld{nyban készült, melyből 4 péld{ny a Megrendelőt és 2 péld{ny 

a Sz{llítót illeti meg.  

 

 

1. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték nyújt{s{t igazoló dokumentum (szerződés 

al{ír{s{t követő 15 napon belül csatolandó!)  

2. sz. melléklet: A pénzforgalmi szolg{ltatónak adott megrendelői hozz{j{rul{s, 

felhatalmazó nyilatkozat 

 

Lenti, 2010. {prilis 12. 

 

 

 

 

Nógr{di L{szló  dr. Sz{sz Péter 

Polg{rmester 

Lenti V{ros Önkorm{nyzata 

Ügyvezető 

Zalasz{m Informatika Kft. 

Megrendelő Sz{llító 
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