
SZÁLLÍTÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, röviden Hajdúszoboszlói Zrt. (adószám: 10600845-2-09; 
Cégjegyzékszám: 09-10-000044; képviselő: Mészáros Sándor vezérigazgató) 4200 
Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. szám alatti társaság, mint megrendelő (továbbiakban: 
Megrendelő) másrészről a  
GOP-2.1.1-11/A-2011-0271 számú pályázathoz kapcsolódó eszközök beszerzése 
közbeszerzési eljárás nyertese HUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (adószám: 10509036-2-44; Cégjegyzékszám: 13-10-040194; 
képviselői: Grosz Péter és Malik Ágnes) 2040 Budaörs, Kamaraerdei u. 3. alatti társaság, mint 
szállító (továbbiakban: Szállító),  
együttesen Szerződő Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek közös 
elfogadása mellett: 

 
1.) Jelen szerződés tárgya 1 db új CATERPILLAR 226B típusú univerzális 

minirakodógép és 1 db új CAT 302.5C típusú gumihevederes minikotrógép – Szállító 
közbeszerzési eljárás során tett nyertes ajánlatában foglalt műszaki tartalomnak 
megfelelően –Megrendelő részére történő szállítása. 

 
2.) Jelen szerződés alapján Szállító köteles a szerződés tárgyát Megrendelő részére átadni, 

Megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és annak ellenértékét megfizetni Szállító 
részére. 

 
3.) Szállító által vállalt teljesítési határidő: a szerződéskötést követő 70 nap (mind a 2 

eszköz esetében). Szerződő Felek rögzítik, hogy Szállító előteljesítésre jogosult, 
azonban Megrendelőt köteles a teljesítés idejéről legalább három nappal előbb 
értesíteni. 

 
4.) Szállító jelen szerződés tárgyát a Megrendelő székhelyére köteles leszállítani. 

 
5.) Megrendelő a szerződés tárgyát a teljesítés helyén mennyiségi átvétellel veszi át és a 

dolog minőségi vizsgálatát – a mennyiségi átvételt követően – haladéktalanul 
megkezdi és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégzi. A dolog 
minőségi vizsgálata a szükséges dokumentumok átadásával, valamint a műszakilag 
indokolt próbák elvégzésével történik. Szerződő Felek az átadás-átvételről 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 
6.) Szerződő Felek a szerződés tárgyának ellenértékét az 1 db univerzális minirakodógép 

esetében 10.262.567 Ft + ÁFA, azaz tízmillió-kettőszázhatvankettőezer-
ötszázhatvanhét forint + ÁFA, az 1 db gumihevederes minikotrógép esetében 
9.545.628 Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-ötszáznegyvenötezer-hatszázhuszonnyolc 
forint + ÁFA, összesen 19.808.195 Ft + ÁFA, azaz tizenkilencmillió-
nyolszáznyolcezer-egyszázkilencvenöt forint + ÁFA összegben határozzák meg. A 
Szállító a minőségi átvételt követően nyújthatja be számláját Megrendelő irányában. 
Megrendelő a szerződés szerinti teljesítést követően 15 napon belül teljesíti fizetési 
kötelezettségét – számla ellenében – átutalással a Szállítónak a számlán szereplő 
bankszámlájára. A számla kiegyenlítésénél a Kbt. 305. §-a alapján kell eljárni. 
Amennyiben a Szállító nem tesz eleget a Kbt. 305. §-ában foglalt nyilatkozattételi és 



igazolás benyújtási kötelezettségének és Megrendelő emiatt késedelembe esik, 
Megrendelőt felelősség emiatt nem terheli. Megrendelő késedelmes átutalás esetén a 
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni 
Szállító részére. 

 
7.) Szállító késedelem esetén napi 0,4%-os késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek 

összege a vételárból közvetlenül visszatartható. A késedelmi kötbér maximális értéke 
a szállítási ár 10%-a. Ha a szállítási késedelem a 30 napot meghaladja, ajánlatkérő 
ezen felül a szerződés felmondására is jogosult. 

 
8.) Szállító az ajánlatában– a kötelező jótálláson felül – vállalt jótállási kötelezettségének 

köteles eleget tenni. Jótállási idő összesen (kötelező jótállás és a felette vállalt idővel 
együtt): minirakodóra: 2 év, a minikotrógépre: 2 év. 

 
9.) Jelen szállítási szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (ajánlattételi 

felhívás, közbeszerzési dokumentáció, Szállító benyújtott ajánlata) együtt érvényes. A 
Megrendelő a közbeszerzési eljárások nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel 
összhangban köteles jelen szerződést öt munkanapon belül honlapján közzétenni. 

 
10.) A szerződés módosítása: a Szerződő Felek csak akkor módosíthatják a 

szerződést, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos 
érdekét sérti.  

 
11.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 
12.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból származó 

jogvitás kérdéseiket elsősorban egymás érdekeinek kölcsönös figyelembevételével és 
a jelen megállapodás szem előtt tartásával, kölcsönösen kívánják megoldani, ennek 
sikertelensége esetére Szerződő Felek a pertárgy értékétől függően a Hajdúszoboszlói 
Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
Szerződő Felek jelen szállítási szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Hajdúszoboszló, 2011. július 25. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________          _________________________________ 

                    Mészáros Sándor    ……………………………………… 

                 Megrendelő részéről                                                   Szállító részéről 

 


