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Szállítási szerz ődés
amely létrejött egyrészről a
WETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 16.,
számlavezető pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt., számlaszáma: 1090001100000002-16460133, cégjegyzék száma: 01-09-269676, adószáma: 10902831-2-41,
képviseli: Bacsik Lajos ügyvezet ő igazgató) mint eladó (továbbiakban: Szállító)
másrészről az
Alsó-Duna-vőlgyi Vízügyi Igazgatóság (ADUVIZIG, Székhely: 6500 Baja, Széchenyi u.
2/C, adószám: 15308397-2-03, statisztikai számjel: 15308397-8413-312-03, államháztartási
egyedi azonosító: 036034, pénzforgalmi számlaszám: 10025004-01712120, képviseli: Telkes
Róbert igazgató) mint vev ő (a továbbiakban: Megrendelő) együttesen Felek között
az alulírott helyen és napon a következ ő feltételekkel:

1. Előzmények
A Felek rögzítik, a Megrendel ő Közfoglalkoztatási pályázat keretében foglalkoztatottak
részére kéziszerszámok beszerzése tárgyában hirdetmény közzététele nélküli, a Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja szerinti tárgyalásos eljárási rendben közbeszerzési eljárást írt ki, amelynek
nyerteseként a Szállító került kihirdetésre. A felek az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési
dokumentáció, a beérkezett ajánlat — mely okiratok a szerz ődés részét képezik - alapján ennek
megfelel ően az alábbi szerz ődést kötik meg egymással.
2. A szállítási szerződés tárgya
A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumentációban megnevezett
minőségű és tulajdonságokkal rendelkez ő, az 1. számú mellékletben felsorolt
kéziszerszámokat az ajánlatában megajánlott 5.865.000,- Ft+ÁFA mindösszesen 7.448.550,Ft, azaz Hétmillió-négyszáznegyvennyolcezer-ötszázötven forintos áron legkés őbb 2012.
augusztus 8. napjáig átadja Megrendel őnek, aki kötelezettséget vállal a termékek átvételére és
a vételár kifizetésére.
3. Szállítás és átvétel
3.1. A Megrendelő e'őteljesítést elfogad.
3.2 A szerz ődés tárgyát képez ő áru Megrendelő telephelyére szállításának költségének
viselője a Szállító. Teljesítési helye a Megrendel ő által megjelölt átvevőhely az alábbiak
szerint:

Sorszám/megnevezés:

Teljesítés helye:

1.Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság

6500 Baja, Szeremlei u. 80. - Bajai és Folyami
Szakaszmérnökség,
6090 Kunszentmiklós, Hold u. 1. — Kunszentmiklósi
Szakaszmérnökség,
6300 Kalocsa, Híd u. 1. — Kalocsai Szakaszmérnökség

A termékek átvételét a Megrendel ő meghatalmazottja a szállítólevél aláírásával és
lebélyegzésével igazolja.
4. Minőség
Az áru minőségére a Felek által elfogadott min őségi és műszaki specifikációk az irányadók,
melyet az ajánlattételi dokumentáció és jelen szerz ődés 1. számú melléklete is tartalmaz.
5. Tulajdonjog és kárveszély
5.1 A tulajdonjog és a kárveszély az árunak a Megrendel ő telephelyén történő átadásakor száll
át. Az átadást követ ően Megrendelő a mennyiségi és min őségi ellenőrzést 8 naptári napon
belül lefolytatja. Mennyiségi és min őségi kifogásait Megrendelő a Szállítónak haladéktalanul,
de legkésőbb a mennyiségi és minőségi ellenőrzés lefolytatását követ ő 5 naptári napon belül
írásban jelzi.
5.2 Bármely kárért, amely a teljesítés helyére történ ő leszállítás és átadás-átvétel id őpontjától
a vételár teljes kifizetéséig az áru állagában bekövetkezik, a Megrendel ő felel.
6. Kifogás
6.1. Felek kikötik, hogy a teljesítés akkor számít szerz ődésszerűnek, ha az átadás-átvételi
eljárás eredményes, és annak során megállapítható, hogy mennyiségi, min őségi hiány vagy
hiba nincs.
6.2. A Felek közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatos bárminem ű kifogással
Megrendelő köteles írásban Szállítóhoz fordulni. Szállító a Megrendel ő írásban jelzett
kifogásait haladéktalanul, de legkés őbb 5 napon belül írásban köteles megválaszolni. Az
elismert kifogásokat, illetve hibákat Szállító haladéktalanul, de legkés őbb 5 naptári napon
belül köteles orvosolni. A Megrendel ői kifogásra adott válasz elmaradását szerz ődő felek úgy
tekintik, hogy a Szállító a Megrendel ő kifogásait elismerti.
6.2. Szállító semmilyen módon nem vállal felel ősséget azért a min őségi vagy mennyiségi
kifogásért, amely az áru a Megrendel őnél történő nem megfelelő szállításából és/vagy
tárolásából származik, vagy azzal összefüggésben keletkezik.
7. Fizetési feltételek
7.1 Megrendelő köteles a Szállító által kibocsátott számlát a teljesítést ől számított 30 napon
belül átutalás útján kiegyenlíteni.
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7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel ő a Ptk. 301/A §-ának (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel ő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni.
7.3. A Szállító tudomásul veszi, hogy a fizetési feltételekre az adózás rendjér ől szóló 2003.
évi XCII. Tv. (a továbbiakban: Art.) 36/A. rendelkezései irányadóak azaz: A közbeszerzések
teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekr ő l szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti
nyertes ajánlattev ő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerz ődések, valamint minden
további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerz ődések alapján
történő , a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést
teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért — visszatartási kötelezettség nélkül —
abban az esetben fizethet, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés
idő pontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek min ősülő együttes adóigazolást,
vagy az alvállalkozó a kifizetés id ő pontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban. Kifizetést teljesít őnek minősül az ajánlattev ő, a Kbt. szerinti alvállalkozó,
valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó. A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan
megkötött mindegyik szerz ődés esetén a kifizetést teljesít ő a szerződésben írásban tájékoztatja
az alvállalkozót arról, hogy a szerz ő dés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §
hatálya alá esik. A kifizetést teljesít ő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása,
bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben
az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés id őpontjában
terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
Nem keletkezik a kifizetést teljesít őnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges
felelő ssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg,
valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt
áll. Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt
együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki,
az adóigazolás kiállításával egyidej ű leg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés
lefoglalásáról. A kifizetést teljesít ő a visszatartás és követelés lefoglalását követ ően mentesül
az egyetemleges felel ősség alól. A kifizetést teljesít ő az állami adó- és vámhatóság által
nyilvántartott köztartozást meghaladó összeg ű kifizetést a rá egyébként kötelez ő fizetési
határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye el őtt. Amennyiben az (1)-(3)
bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések
közvetlen megvalósításában részt vev ő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a
kifizetés összegéig a kifizetés id őpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és
vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.
Fenti rendelkezéseket a Kbt. szerinti ajánlatkér ő, illetve a nevében eljáró más személy és a
nyertes ajánlattevő között létrejött szerz ődésekre is alkalmazni kell.

8. Felek közötti kapcsolattartás
Szállító részéről:
Név: Bacsik Lajosné
Beosztás: Kereskedelmi vezet ő
Telefon: 06-30/202-3670
Fax: 06-1/332-0184
E-mail: wetex@mail.datanet.hu
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 16.
Megrendel ő részéről:
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Név: Szabó Balázs
Beosztás: technikus
Telefon: 06-79/525-182
Fax: 06-79/325-212
E-mail: szabo.balazsgaduvizig.hu
Cím: 6500 Baja, Szeremlei u. 80.
9. Késedelem, meghiúsulás és jótállás
9.1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szállító jelen szerz ődésben vállalt
kötelezettségének felróható okból nem tesz eleget, a véghatárid őhöz képest későbbi szállítás
esetén a késedelmi kötbér napi 80.000 Ft azaz nyolcvanezer forint/nap A Megrendel ő a
késedelmi kötbért a Szállító által kiállított számla ellenértékéb ől való levonással érvényesíti.
9.2. Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerz ődéses ár 5 %-a.
9.3. A Szállító által vállalt jótállás a termék hiánytalan leszállítását és átvételét követ ő 6
hónap.
10. A szerződés nyilvánossága
10.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
15/B. §-a alapján a Megrendel ő nettó 5 millió forintot elér ő, vagy azt meghaladó érték ű
szerződések jogszabályban el ő írt tartalmi elemeit köteles a jogszabályban és saját
szabályzatában el őírt módon közzétenni, továbbá a személyes adatok védelmér ől és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény 19. §-ának (1) bekezdése
alapján a Megrendelő az állami költségvetés terhére és a közpénzek felhasználására kötött
szerződések esetében köteles el ősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását.
10.2. A szerz ődő feleknek tudomása van arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján az
Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellen őrzési Hivatal jogosult vizsgálni az
államháztartás alrendszereinek vagyonát érint ő jelen szerz ődést."
10.3. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az,
aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít,
kérésre köteles a jogviszonnyal összefügg ő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan
tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának
nyilvánosságára tekintettel a szerz ődés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén
nem tagadható meg.
11. Vitás kérdések rendezése
11.1. E szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., továbbá a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni
11.2. A szerz ődés módosítására csak és kizárólag a Kbt. 132. § meghatározott módon kerülhet
sor, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén. A szerz ődés megszűnésére is a Kbt.
rendelkezései az irányadók
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11.3. Szerződő felek a Kbt. 125. § (4) és (5) és (6) bek. el őírásainak megfelel ően kötelezően
előírják
a) a nyertes ajánlattev ő nem fizet, illetve számol el a szerz ődés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelel ő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes id őtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkér ő
számára megismerhet ő vé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekr ől az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
(5) Az ajánlatkér őként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerz ődést felmondani - ha
szükséges olyan határid ővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerz ődéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a nyertes ajánlattev ő ben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő
gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
b) a nyertes ajánlattev ő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő
gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
(6) Az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattev ő a szerz ődés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerz ődésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen szerz ődésből adódó vitás
kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Ha a tárgyalások nem vezetnének
eredményre, úgy felek az esetleges jogvita eldöntésére a Bajai Városi Bíróság, illetve a
pertárgy értékét ől függő en a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
A szerződő feleknek tudomása van arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Állami
Számvevőszék és a Kormányzati Ellen őrzési Hivatal jogosult vizsgálni az államháztartás
alrendszereinek vagyonát érint ő jelen szerződést."
Jelen szerződést a szerz ődő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon írták alá.
Budapest, 2012. augusztus 7.

Baja, 2012. augusztus 7.

Wetex
Bacsik Lajos ügyvezg)
Szállító utkie
ko9
m‚,6
Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése: 2012. augusztus 7.
ADUVIZIG
Telkes Róbert igazgató
Megrendelő

Al Hafez Ingrid
Gazdasági igazgatóhelyettes
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1. számú melléklet

A szerződés tárgya és mennyisége:
250 darab kézi kasza (900 mm acél kasza, fa nyéllel, kaszakarikával, fen őkő, él védő),
250 darab cserjekasza (600 mm acél kasza, fa nyéllel, kaszakarikával, fen őkő),
100 darab csákány (2,5 kg hegyes-lapos fejrész, fa nyéllel),
150 darab ásó (hő kezelt acél hegyes fejrész, min. 123 cm fa nyél)
150 darab gereblye (12 fokú kovácsolt vas fejrész, min. 123 fa nyéllel),
100 darab vermel ő kapa (kovácsolt vas fejrész, fa nyéllel),
100 darab ágvágó olló (kétkarú, 35 mm vágásátmér ő, min. 680 hosszú fém nyéllel),
100 darab metsző olló (kovácsolt vas, min. 180 mm hosszú fém nyéllel),
400 darab kézi fűrész (900 mm hosszú cserélhet ő fűrészlappal, minden fűrészhez 5 darab
csere fűrészlap),
150 darab lapát (hőkezelt acél fej, fa nyéllel min. 123 cm hosszú),
800 darab balta (0,6 kg, fa nyéllel),
140 darab fejsze (1,5 kg, fa nyéllel),
150 darab vasvilla (5 ágú kovácsolt vas fejrész, 32 cm széles, fa nyéllel min. 123 cm hosszú),
100 darab lombsepr ű (fém, 50 cm munkaszélesség),
100 darab cirok sepr ű (6 varrásos, vékony szálú),
6 darab támasztólétra (10 fokú, alumínium),
3 darab tolólétra (2X11 fokú alumínium),
6 darab kettős létra (7 fokú, erősített),
15 darab kőműves kanál (160 mm),
15 darab kőműves serpenyő (200-as),
6 darab glettvas acél,
6 darab kartecsni (12400),
30 darab vödör (fém, 12 1),
6 darab habarcsláda (90 1),
12 darab kőműves kalapács 600g),
12 darab kőműves bak (95x160),
3 darab vízmérték (80 cm),
10 darab mérőszalag (20 m, zárt, fém),
45 darab talicska (min.: 80 1, fémvázas, tömör kerék, min: 100 kg teherbírás),
30 darab korongecset (6),
100 darab lapos ecset (2-2,5),
30 darab kalapács 0,5 kg,
6 darab kalapács 0,8 kg,
6 darab kalapács 2 kg,
6 darab kalapács 5 kg,
60 darab rugós kasza kalapács,
60 darab csillagvillás kulcs 13 mm,
6 garnitúra dugókulcs készlet % 6-32 mm,
3 garnitúra dugókulcs készlet %, 19-50 mm,
6 garnitúra csillagvillás kulcskészlet 6-36 mm,
3 garnitúra csillagkulcs készlet 6-36 mm,
3 garnitúra villáskulcs készlet 6-36 mm,
3 garnitúra imbuszkulcs készlet (gömbvég ű, hosszított) 2,5-10 mm,
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