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SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS  
 
amely létrejött a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 

 
Címe: 1138 Budapest, Váci út 182.  
adószáma: 12120497-2-43  
számlaszáma: OTP Bank 11784009-20602477 
Képviselője:  
 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és a  
 
 Székhely, telephely: 
 Képviseli: (név, titulus)  
 Bankszámla szám: 
 Cégjegyzékszám:  
 Adószám:  
 
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi 
feltételekkel:  
 
Megrendelő „Munka- , védőruhák és védőeszközök beszállítása” tárgyában beszerzési eljárást 
folytatott le, melyet ………………………. napján eredményesnek nyilvánított. Az eljárás nyertese a 
Szállító, mint ajánlattevő lett.  
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szállító beszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlata, a Megrendelő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a beszerzési eljárás 
során keletkezett egyéb iratok. 
 
1. A szerződés tárgya, mennyisége 
Jelen szerződés tárgyát az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, illetve az 
arra adott nyertes ajánlatban megajánlott, a szerződés hatályba lépését követően 
megrendelt munkaruhák és védőruhák megrendelő részére történő biztosítása és 
leszállítása képezi. 

A megrendelő nem tudja előre pontosan meghatározni, hogy mely termékekből mekkora 
mennyiségre lesz szüksége, ezért keretszerződést köt …………………….. értékhatárig, de a 
keretet nem köteles kimeríteni. 

A Szállító szavatolja, hogy kereskedelmi megállapodásai révén képes lesz jelen szerződés 
időtartama alatt a Megrendelő részére megfelelő minőségű és mennyiségű munka- és 
védőruhát biztosítani, illetve leszállítani a Megrendelő által elektronikus úton vagy 
telefaxon megküldött megrendelések szerint. 
 
Megrendelő kizárólag a dokumentációban meghatározott minőségű termékeket fogad el. (2. 
sz. melléklet) 
 
2. A szerződés hatálybalépése, időtartama 
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Felek a szerződést határozatlan időre, de legfeljebb az 1. pontban meghatározott 
keretösszeg felhasználásáig kötik. A szerződés hatályba lépésének napja: amelyen a 
szerződést mindkét fél aláírta. A Felek rögzítik, hogy a megrendelőt megillető, a jelen 
szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pl: szavatossági helytálláson, 
kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlnak.  
 
3. A teljesítés, az áruk átadása-átvétele 
A teljesítés helye: Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1211 Budapest, Nagy 
Duna sor 2.) 
 
Az áruátvétel időpontjai: Munkanapokon: 8:00-15:00-óráig. Szállítás és lerakodás: a Szállító 
feladata és felelőssége. A Szállító a megrendelés visszaigazolásakor köteles a Megrendelő felé 
a szállítás várható idejét írásban jelezni. 
 
Az árak tartalmazzák a szállítás és a raktárban történő le- ill. felrakodás költségét is. 
 
A Szállító köteles a Megrendelő által telefaxon, vagy elektronikus úton leadott 
megrendeléseket 1 munkanapon belül visszaigazolni és azt követően 7 munkanapon belül 
teljesíteni. Ettől hosszabb teljesítési idő esetén (<7munkanap) Szállító köteles 
Megrendelőt előzetesen értesíteni a várható teljesítés napjáról.  
 
Szállító köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő károkért Szállító felelős. 
 
Megrendelő a mennyiségi és minőségi ellenőrzést köteles az átvételkor elvégezni. Mennyiségi 
hiány esetén Megrendelő köteles azt haladéktalanul Szállító részére írásban jelezni, Szállító 
pedig köteles a hiányzó mennyiség pótlásáról haladéktalanul intézkedni. A hiányzó mennyiség, 
annak leszállításáig késedelmi kötbér alapjául szolgál. 
 
A Megrendelő legkésőbb az átvételt követő 2 hónapon  - lábbelik esetében 6 hónapon - belül 
tehet a Szállítónak írásban minőségi kifogást.  
 
4. Eseti megrendelések 
Megrendelések: a Megrendelő a termékeket a Szállítótól részszállítások formájában rendeli 
meg. 
Az eseti megrendeléseit telefaxon vagy elektronikus úton adja fel. A szállítási határidők a 
konkrét megrendelések dokumentált leadási dátumától és időpontjától kezdődnek. 
Abban az esetben, ha a megrendelő a fent megjelölt időponttól eltérően kér szállítást, a 
Szállítóval egyeztet az áru fogadás időpontjáról. 
5. Minőségi előírások 
A Szállító által biztosított termékeknek 
a) rendelkeznie kell a Megrendelő által megkövetelt tulajdonságokkal, 
b) a nyomon-követhetőség biztosítása érdekében a Szállítónak az áru eredetét követhető 
módon dokumentálva tudnia kell igazolnia, 
c) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyre a beszerzési eljárás irányult, 
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d) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú terméknél szokásos, figyelembe 
véve a termékek természetét, valamint Szállítónak, a gyártónak, az importálónak vagy ezek 
képviselőjének a termékek konkrét tulajdonságaira vonatkozóan a nyertes ajánlatában vállalt 
paraméterekre; 
e) alkalmasnak kell lennie Megrendelő által meghatározott célra. 
 
6. A szerződéses ellenérték, fizetési szabályok 
A termékek egységárát a beszerzési eljárásban Szállító által árazott táblázata tartalmazza, mely 
e szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. (1. sz. melléklet) 
 
A termékek ára a szerződés időtartama alatt évente egy lakalommal, Felek megállapodása 
alapján, közös megegyezéssel, írásban módosíthatók. 
 
Megrendelő előleget nem fizet. 
 
Számlázás: Minden számlán fel kell tüntetni, a teljesítés jogcímét és az aktuális megrendelés 
számát és a hozzá kapcsolódó szállítólevelek számát. A számla alátámasztása érdekében a 
számlához csatolni kell az egyes szállításokról készült, Megrendelő általi átvételt igazoló 
dokumentumokat (szállítólevél, teljesítés igazolás) is. 
 
A számla egyebekben meg kell, hogy feleljen a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak. A 
Megrendelő jogosult a számlákat a fizetési határidő meghosszabbítása mellett kifizetetlenül 
visszaküldeni, ha a fenti feltételek nem teljesülnek. 
 
Késedelmi kamat: Fizetési késedelem esetén Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamatot 
érvényesíthet a Megrendelővel szemben. Szállító számláján szereplő minden ezzel ellentétes 
rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül Felek viszonylatában. 
 
A Megrendelő a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 
legkésőbb a tárgyhót követő tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. A teljesítés igazolására 
jogosult: Perényi József diszpécser csoportvezető. 
 
A számla ellenértékét a Megrendelő megrendelésenként utólag a Szállító által kiállított számla 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül egyenlíti ki. 
  
7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
A Szállító a szerződés megerősítése érdekében, a teljesítésnek a Szállító érdekkörében 
okból történő késedelme, hibás teljesítése, illetve meghiúsulása esetén kötbér fizetését 
vállalja Megrendelő részére a Megrendelő által megküldött kötbér értesítő alapján. A 
kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé.  

Kötbérek számítása: 
 
Késedelmi kötbér: A késedelmes szállítás esetén (ideértve a jótállási vagy szavatossági 
kötelezettség, illetve a mennyiségi hiány késedelmes teljesítését is) Megrendelő a késedelme 
minden megkezdett napjára naptári naponként napi 2 % kötbérre jogosult, melynek alapja a 
késedelmesen teljesített megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális 
összege az adott részszállítás nettó értékének 10 %-a. 
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Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén Megrendelő napi 2 % kötbérre jogosult, a 
hibával érintett termékek nettó értéke alapján. A kötbér maximális összege a hibával érintett 
termékek értékének 10 %-a. 
 
Meghiúsulási kötbér: az adott megrendelés Szállító érdekkörébe tartozó okból meghiúsulása 
esetén, avagy Szállító a szállítást egyéb - érdekkörében felmerülő - okból megtagadja, avagy 
a késedelme, vagy hibás teljesítés esetén a jótállási cserére rendelkezésre álló türelmi időt 
követően a késedelem elérte a maximális időtartamot, és emiatt a Megrendelő a 
működőképessége fenntartása érdekében a termékeket más forrásbál kénytelen beszerezni 
(amely ezen esetekben szintén meghiúsulásnak minősül}, a Szállító a meghiúsulással  
érintett megrendelés nettó érléke 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. 
 
Amennyiben a Szállítónak felróható okból a Megrendelő a jelen szerződés rendkívüli 
felmondására kényszerül, úgy a Szállító a jelen szerződés éves keretösszegének 20%-ának 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 
 
Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 
szerződés teljesítése alól. 
 
8. Kapcsolattartási adatok 
 
Megrendelő kapcsolattartója: szerződéssel, megrendelésekkel kapcsolatban: Albitz Rita 
+36302796313, albitz.rita@ftszv.hu 
szakmai kérdésekkel és teljesítéssel kapcsolatban: Perényi József +36309394982, 
perenyi.jozsef@ftszv.hu 
 
Szállító kapcsolattartója:  
 
Felek – ideértve a Szállító esetleges alvállalkozóit – kötelesek együttműködni a jelen 
szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében. 

 
A Felek jelen vállalkozási szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek 
egymást haladéktalanul írásban (levél,  e-mail) tájékoztatni. 
 
9. A szerződés módosítása 
A szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a Felek egyetértésével, 
lehetséges. 
 
10. A szerződés felmondása 

 
Jelen szerződést bármelyik fél, indokolás nélkül rendes felmondással felmondhatja. A 
felmondási idő 30 nap. 
 
Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése (a szerződésből eredő lényeges 
kötelezettségek súlyos vagy ismétlődő megszegése) esetén - írásbeli nyilatkozatával a teljes 
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szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Megbízó szempontjából erre szolgáló ok 
különösen, de nem kizárólag, ha a Szállító: 

 a megrendelt termékeket 2 (kettő) alkalommal leszállítani nem tudja, és emiatt 
meghiúsulási kötbért kell kiszabni; 

 nem a dokumentációban részletezett minőségnek megfelelő terméket szállít; 

 3 (három) alkalommal késedelmesen teljesít, 

 2 (kettő) alkalommal a hibás teljesítés jótállás keretén belül történő kijavítása a türelmi 
időn belül (5 naptári nap) nem történik meg 

 ha 2 (kettő) alkalommal a hibás teljesítési, illetve a késedelmi kötbér mértéke elérte a 
maximális összeget, 

 a Szállítóval szemben felszámolási eljárás indul 

 felszólítás ellenére ismételten nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének. 
 
Megrendelő ilyen esetben érvényesítheti Szállítóval szemben a szerződésszegésből fakadó 
igényeit is. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan 
együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben 
foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére 
kihatással lehet. 
 
Szállító az általa elvégzett feladatokról, azok állásáról Megrendelő kérésére bármikor köteles 
tájékoztatást adni, Szállító köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 
vagy gátolja. Az értesítéstájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Szállító felelős. 
 
11. Egyéb rendelkezések 
 
Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban: levél, 
fax, illetve e-mait útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik 
fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén a postai térdvevényen feltüntetett napon, 
faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett 
időpontban tekinthető közöltnek. Az e-mail útján történő értesítés az elküldés 
időpontjában tekintendő közöltnek, amennyiben az e-mail elolvasását igazoló üzenet a 
küldő félhez visszaérkezik, 
 
Felek megállapodnak, hagy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak 
bármely része utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés vagy az adott rendelkezés többi 
részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem 
kötötték volna meg. Amennyiben a szerződés valamely rendelkezésének vagy bármely 
részének értelmezése során vita merül fel, úgy Felek elsősorban a rendelkezés célja szerinti 
értelmezést alkalmazzák a vitás rendezés tartalmának megállapítása körében a nyelvtani vagy 
logikai értelmezéssel szemben. 
 
Szállító kijelenti, hogy megismert valamennyi jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges 
adatot, tényt, információt és jogilag kötelező dokumentumot. Szállító kijelenti, hogy nincs 
olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
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kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy 
saját teljesítési készségére, illetve képességére. 
 
Szállító képviselője kijelenti, hogy a Szállító képviseletére és a jelen Szerződés aláírására 
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 
polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé. 
 
Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 
elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog 
részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog 
érvényesítését. 
 
Jelen szerződés három (3) eredeti példányban készült, amelyből egy (1) példány a 
Megrendelőt, kettő (2) példánya Szállítót illeti meg. 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és egyéb hatályos 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 
Felek jelen Szállítási szerződést annak elolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 

Budapest, ………………. Budapest, …………….   
 
 
 
 
                       

         
FTSZV Kft                                                                             

                  Megrendelő                                                                                    Szállító 
 


