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 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 
 Neve: Tolna Megyei Önkormányzat 
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 Adószáma: 15414007-2-17 
 Képviseletében eljár: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke   
 
másrészről, mint Szállító (továbbiakban: Szállító) 

 Neve: Nyitrai Autóház Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Rövidített cégneve: Nyitrai Autóház Kft. 
 Székhelye: 7629 Pécs, Schroll J. u. 5. 
 Cégjegyzékszáma: 02-09-066460 
 Adószáma: 11846600-2-02 
 Statisztikai  számjele: 11846600-5010-113-02 
 Képviseletében eljár: Nyitrai József 
 
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között az alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételekkel jött létre: 
 
 
 
1. Előzmények 
 
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) VI. fejezet 251. § (2) bekezdése szerinti általános egyszerű 
közbeszerzési eljárást indított „Gépjárműbeszerzés a Tolna Megyei Önkormányzat 
részére”  tárgyban. 
 

1.2. Szállító, mint ajánlattevő az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljáráson részt vett, és 
figyelemmel arra, hogy Megrendelő Szállító ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, 
Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással. 

 
 
2. A szerződés tárgya 
 
2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító köteles az alábbi gyártmányú és típusú, 

fajtájú, valamint az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás során benyújtott 
szakmai ajánlatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Ajánlat) részletesen 
meghatározott műszaki paramétereknek és felszereltségnek megfelelő új 
gépjárművet beszerezni és a Megrendelő részére értékesíteni, a Megrendelő pedig 
köteles ezen gépjármű átvételére és a gépjármű árának megfizetésére. 

 
 

Gyártmány, 
típus 

Fajta 
 

 Bruttó ár (Ft) 

 
Renault 

 
Fluence 

  
3 900 000,-Ft 

 
2.2. A teljesítés helye: a Megrendelő székhelye (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 

 
 

3. Szállítási díj 
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3.1. Felek a Szállító díját a 2.1. pontban meghatározottakra figyelemmel összesen bruttó 

3 900 000,-Ft ( hárommillió-kilencszázezer forint) értékben határozzák meg.  
 

3.2. A 3.1. pontban meghatározott szállítási díj magában foglalja: 
a) 2.1. pontban meghatározott új gépjármű beszerzési költségén belül a 
helyszínre szállítás költségeit, valamint a gépjármű forgalomba helyezésével 
kapcsolatos egyéb költségeket, továbbá 
b) 3 db kötelező szerviz költségét is. 

 
3.3. A Szállító a számla kiállítására a Megrendelő által külön jegyzőkönyvben igazolt 

teljesítést követően jogosult. 
 
3.4. A számla ellenértékét a Megrendelő átutalással fizeti meg Szállító CIB Bank Zrt. 

pénzintézetnél vezetett 10700055-25436606-52000001 számú számlájára a Kbt. 
305. § (3) és (5) bekezdése alapján az igazolt teljesítéstől számítva az alábbiak 
szerint: 
 
a) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni, hogy az általa teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük 
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek 
egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja 
az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
b) Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre 
vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, mely az általa a szerződés 
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; 
c) A b) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő tizenöt napon belül átutalja 
Szállítónak; 
d) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, 
illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. § 
(3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; 
e) Szállító átadja az d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az 
alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát 
Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy 
Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; 
f) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, 
mely ellenértékét Megrendelő tizenöt napon belül átutalja Szállítónak, ha ő az 
alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel 
teljesítette; 
g) ha Szállító a d), illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg Szállítót, 
ha igazolja, hogy a d), illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az Szállító 
által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 
Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti Megrendelő, minden részlettel 
kapcsolatban alkalmazni kell a fenti eljárást.  
 
 

3.5. Szállító tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban írt szállítási díj Megrendelő az Art. 
36/A.§ (6) bekezdése alapján alkalmazandó 36/A.§ (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak 
szerint csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén egyenlíti ki 
Szállító számláját. 
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3.6. A Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján meghatározott fizetési határidő eredménytelen 
elteltét követően Szállító jogosult Megrendelő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési 
számlája terhére beszedési megbízást benyújtani. Felek megállapodnak abban, hogy 
a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetére alkalmazandó 
beszedési megbízás teljesítésére szóló hozzájárulást Megrendelő külön 
nyilatkozatban adja meg. 

 
4. A teljesítés módja és határideje 

 
4.1. A Szállító köteles a 2.1. pontban meghatározott új gépjárművet legkésőbb 2011. 07. 

01. napjáig  Megrendelő részére leszállítani. 
 

4.2. A Szállító a fenti határidőt megelőzően is teljesíthet.  
 

4.3. A gépjármű átadás-átvétele során a Megrendelő köteles ellenőrizni a leszállított 
gépjármű minőségét és mennyiségét, műszaki paramétereit és felszereltségét.  Az 
átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, mely a szállítási díjról kiállított számla 
mellékletét képezi. 
 

4.4. A Megrendelő a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az 
átvételtől számított nyolc nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges 
idő alatt folyamatosan elvégezni. 

 
 
5. A Megrendelő további jogai és kötelezettségei 

 
5.1. A Megrendelő köteles a Szállító által szolgáltatott gépjárművet átvenni, azokat 

minőségi és mennyiségi szempontból megvizsgálni, és a Szállító szerződésszerű 
teljesítése esetén részére a szállítási díjat megfizetni. 
 

5.2. A Megrendelő köteles elősegíteni, hogy a Szállító szerződésszerűen teljesíthessen. 
Ennek keretében köteles a Szállító által kitűzött időpontban az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére és minél hamarabbi lefolytatására.  
 

5.3. A Megrendelő köteles az átadás-átvétel során észlelt minőségi vagy mennyiségi hibát 
annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági 
igényét megjelölni. 

 
6. A Szállító további jogai és kötelezettségei 
 
6.1. A Szállító köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott gépjárművet a 4.1. 

pontban meghatározott határidőig a Megrendelőnek átadni. 
 

6.2. A Szállító a gépjármű átadásával egyidejűleg köteles a gépjárműhöz tartozó magyar 
nyelvű használati utasítást, forgalmi engedélyt, garancialevelet, stb. a Megrendelő 
részére átadni.  
 

6.3. A Szállító köteles a teljesítés előtt és teljes időtartama alatt a Megrendelővel 
folyamatosan kapcsolatot tartani. A Szállító köteles a Megrendelőt az átadás-átvétel 
időpontjáról legalább három munkanappal korábban értesíteni. 
 

6.4. A Szállító a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik. 
 

6.5. A 2.1. pontban meghatározott új gépjárműre a Szállító 24 hónap vagy 100.000 km 
teljes körű jótállást vállal. A Szállító vállalja, hogy ezen idő alatt a Megrendelő 
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igényének kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 
napon belül minden hibát megszüntet, amennyiben a hiba a fenti határidőn belül nem 
szüntethető meg, akkor a hiba megszüntetése iránt intézkedik. 
 

6.6. Az átadott gépjárműre mindkét garanciaidő a Megrendelő általi átadás-átvétel napján 
kezdődik meg. 
 

6.7. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Szállító a 6.1. és 6.2. pontban meghatározott 
kötelezettségét a 4.1. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti. 
 

6.8. A Szállító kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős a 4.1. 
pontban meghatározott határidőig nem vagy nem szerződésszerűen (késedelmesen 
vagy hibásan) teljesít. A kötbér mértéke naptári naponként 0,5 %. A kötbér 
mértékének felső határa a nettó szállítási díj 20 %-a. Kötbér fizetés esetén a számla 
összegét a késedelmi kötbérrel kell csökkenteni. 
 

6.9. A 6.8. pontban kikötött kötbér megfizetése a Szállítót a szerződés teljesítése alól nem 
mentesíti. 
 

6.10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító a szavatossági, garanciális, 
vagy jótállási kötelezettségének teljesítését elmulasztaná, a Megrendelő jogosult a 
szükséges szervizeléseket, esetleges javításokat harmadik személlyel a Szállító 
költségére elvégeztetni. 
 

6.11. Mentesül a Szállító a szavatossági felelősség alól, ha a Megrendelő a hibát a 
szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett. 
 

6.12. Amennyiben a teljesítés elmaradása a Szállítónak felróható okra vezethető vissza, a 
Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A meghiúsulási 
kötbér mértéke 3.1. pontban meghatározott nettó szállítási díj teljesítéssel még nem 
fedezett díjhányadának 20%-a.  
 

6.13. A szerződés teljesítése során okozott károkért a Szállítót kártérítési kötelezettség 
terheli. 
 

6.14. A Szállító a teljesítés során jogosult fuvarozó vagy alvállalkozó igénybevételére. A 
Szállító a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna el. 
 

7. Egyéb rendelkezések  
 

7.1. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben 
érvénytelennek bizonyul, vagy érvénytelenné válik, ez a teljes Szerződés 
érvényességét nem érinti. Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen 
rendelkezést – a jogszabályok keretei között – olyan érvényes rendelkezéssel 
pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a 
legjobban szolgálja. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés valamely 
rendelkezésének érvénytelensége nem vezethet egyik félnek a jelen Szerződés 
teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmére. 
 

7.2. Minden közlést, kérést, követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés 
által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az 
alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 
- kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában, 
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- ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő 
kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában. 
 
A fenti közlési formától szerződő felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az 
esetben mindennemű közlést (értesítést, tájékoztatást) késedelem nélkül kell a másik 
fél kapcsolattartója tudomására hozni, amelyet legkésőbb három munkanapon belül 
írásban is meg kell erősíteni. Mivel a munka során gyors döntések, állásfoglalások 
szükségessége merülhet fel, felek megállapodnak abban, hogy ezen rendkívüli 
esetekben a közléseket telefax, e-mail formában elfogadják egymástól. 
Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fent megjelölt személyek képviseleti jogosultsága kiterjed: a jelen szerződés 
teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére. 
 
A fent megjelölt személyek jogosultsága nem terjed ki: a szerződés módosítására, 
illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen 
szerződés módosítását eredményezné.  
 
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról 
haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött 
minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell 
tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó 
személyében bekövetkezett változásokat. 
 

7.3. A Szállító tudomásul veszi, hogy nem tilthatja meg, illetve jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul a szerződés nyilvánosnak minősülő részének, így különösen nevének, 
székhelyének, valamint olyan ténynek (továbbiakban együttesen: adat) a Megrendelő 
honlapján történő nyilvánosságra hozatalához, amely a bírálati szempont alapján 
értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra 
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 
 

7.4. Felek az egymás között a jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatosan 
közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket ésszerű határidőn belül, egymás 
között kísérlik meg rendezni. Amennyiben a peren kívüli eljárás nem vezet 
eredményre, Felek a közöttük fennálló jogviták elbírálására a Szekszárdi Városi 
Bíróság, megyei bírósági hatáskör esetén a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

 
7.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 

felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem 
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Szállító kijelenti 

Megrendelő részéről: 
név: Bozsolik Zoltán 
Értesítési cím 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
telefon / fax 74/505-632, 74/505-641 
e-mail bozsolik@tolnamegye.hu 
Szállító részéről: 
név: Nyitrai Autóház Kft. 
értesítési cím 7100 Szekszárd Pásztor u. 8. 
telefon / fax 74/528-880 74/528-885 
e-mail kovacs.jozsef@nyitraiautohaz.hu 






