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ADÁS- VÉTELI SZERZŐDÉS 

 

 
amelyet egyrészről a Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14; 

adószám: 23458208-2-09, cégjegyzékszám: 09-10-000479), mint vevő (továbbiakban Vevő), 

másrészről 

 

 a  ……………………………………………………………………. (székhely: 

……………………….., adószám: ……………….. cégjegyzékszám: ……………..), mint 

Eladó (a továbbiakban Eladó) a mai napon az alábbi feltételekkel megkötöttek: 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a beszerzés tárgyában lefolytatott nyílt pályázati eljárás során, 

az  Eladó (Ajánlattevő)  ……………. sz. ajánlata szerint, mint a pályázat nyertesével az 

alábbiakban rögzített feltételek szerint és mellett adásvételi szerződést kötnek: 

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya 

Az átadásra kerülő 1 db …………..típusú GC/MS/MS gázkromatográf tömeg spektrométer 

analitikai műszer és tartozékai (berendezés) műszaki tartalmának és jellemző paramétereinek 

pontos meghatározását az Eladó ……………. sz. ajánlata tartalmazza, mely jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi. 

 

2. Az Eladó fő kötelezettségei a következők  

A jelen szerződésben és annak mellékletében foglaltak szerződésszerű teljesítése, így az  

analitikai műszer és tartozékainak (berendezés) Vevő telephelyén történő átadása, üzembe 

helyezése, a jelen szerződésben meghatározott paramétereknek megfelelően, a jelen 

szerződésben meghatározott határidőre. Jótállás nyújtása. A Vevő által kijelölt, maximum  

3 fős kezelőszemélyzet egy alkalommal, 2 napos időtartamban történő betanítása a mérések 

elvégzésére. 

 

 Mindennemű tájékoztatás megadása mind a szerződés előkészítése, mind annak tartama alatt. 

A kapcsolódó magyar nyelvű dokumentációk, okmányok, tanúsítványok átadása az átadáskor. 

 

 

3. A Vevő fő kötelezettségei a következők 

A laborműszer és tartozékai ellenértékének megfizetése jelen szerződésben meghatározott 

határidőre. 

 

 

4. A laborműszer ára, a vételár 

Eladót a jelen szerződésben vállalt tevékenységéért mindösszesen……………. Ft + ÁFA, 

azaz:  ………………………………………Forint + ÁFA ellenérték illeti meg (a 

továbbiakban és együttesen: vételár). 

A berendezés ellenértéke Forintban kerül kifizetésre. 

 

 

5. Fizetési feltételek 

A 4. pontban meghatározott vételár összege a szerződés időtartama alatt kötött, semmilyen 

jogcímen nem emelhető. 
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Az Eladó a 4. pontban meghatározott összegen túl semmi egyéb olyan igényt vagy követelést 

nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben, amely összefüggésben lenne a jelen 

szerződésben vállalt feladatok teljesítésével. 

 

Vevő, az Eladót megillető vételár kifizetéséről a laborműszer átvételét és üzembe helyezését 

bizonyító Teljesítés igazolás alapján kiállított számlának a Vevő általi kézhezvételétől 

számított 30 napon belül intézkedik oly módon, hogy a vételárat az Eladó számláján 

megjelölt pénzforgalmi számlaszámra átutalja. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti 

napra esik, úgy a számla kifizetésének határideje a munkaszüneti napot követő első 

munkanap. 

 

A számlabenyújtás előfeltétele, hogy az Eladó a feladatát a jogszabályokban és a jelen 

szerződésben leírt módon teljesítse. Eladó teljesítését a Vevő erre felhatalmazott képviselője 

aláírásával igazolja.  

 

Eladó a számláját az alábbi címre köteles kiállítani és megküldeni: 

 

Debreceni Vízmű Zrt. 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14; 

 

A számlát a jelenleg hatályos ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi 

adóról) előírásainak megfelelően szükséges kiállítani. 

 

 

6. Teljesítés helye, módja és határideje 

Az átadás akkor tekinthető teljesítettnek, ha az Eladó a teljesítési helyen átadja és üzembe 

helyezi a berendezést és az dokumentálhatóan teljesíti az előírt műszaki követelményeket. 

 

A teljesítés helye:  Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma, 4032 Debrecen, 

Benczúr Gy. u. 7.  

 

A teljesítés határideje: 2021. ……………... 

 

Eladó a berendezést a rendeltetésszerű használatához szükséges magyar nyelvű gépkönyvvel 

és garancialevéllel köteles a Megrendelő részére átadni. 

 

Az átvétel során az átadásra kerülő berendezés beüzemelését követő üzempróba, valamint a 

rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumok meglétének az ellenőrzése történik 

meg. 

 

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó számára olyan körülmény áll elő, 

amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell a 

Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

 

 

7. Jótállás és szavatosság 

Eladó szavatolja, hogy az általa leszállított berendezés mentes mindenfajta tervezési, 

kivitelezési hibától. Eladó szavatol azért, hogy a leszállított és beüzemelt berendezés alkalmas 

a rendeltetésszerű használatra. 

 

Eladó szavatol azért, hogy a berendezés rendelkezik a forgalomba hozatalhoz szükséges 

engedélyekkel. 
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Az Eladó a következő időtartamra vállal jótállási kötelezettséget: 

A leszállított berendezésre 12 hónap garancia az üzembe helyezéstől számítva. A jótállási 

idő alatti esetleges (a szakszerű üzemeltetés mellett előforduló) meghibásodások elhárítása 

díjtalan. A jótállás kezdő időpontja megegyezik a hibátlan teljesítés időpontjával. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó felelősségi körébe tartozó 

meghibásodás a jótállási időn belül javítással oldható meg, az ezzel kapcsolatos költségeket 

az Eladó viseli. 

 

 

8. A szerződésszegés és annak következményei és a szerződés megszűnésének módjai 

 

Az Eladó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti megszüntetésével, 

ha késedelmes teljesítése az illetékes hatóság által igazoltan vis maior következménye. A 

jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, 

amelyek a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak és a Felek 

érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak. (pl.: sztrájk, 

háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó, 

gyárleállás). 

 

Az Eladó a vis maior tényéről köteles a Vevőt értesíteni és tájékoztatni annak okáról és 

várható időtartamáról. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával 

meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a 

Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi 

következmények nélkül oly módon, hogy erről a másik félnek értesítést küld. Vis maior 

esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat. 

 

Az Eladó, szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése 

esetén (kivéve: vis maior esetét) a Vevő az alábbi szankciókat érvényesítheti: 

 

 késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén kötbér alkalmazható, továbbá 

 meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbérigény követelhető, 

 kártérítés érvényesítése, 

 a szerződéstől történő elállás, 

 a szerződés azonnali hatályú felmondása. 

 

 

Eladó szerződésszegő magatartásának minősül különösen: 

 

 a leszállított berendezés a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, 

 az Eladó bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a 

szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét), 

 az Eladó ellen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként 

fizetésképtelenné vált. 

 

A szerződésnek a fenti pontban kifejtettek szerinti megszegése a Vevő mérlegelése alapján 

elállást, vagy azonnali hatályú felmondást is eredményezhet. 
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9. Kártérítés, kötbér 

Az Eladót terhelő kötbérfajták a következők: 

 

 Késedelmes és hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér 

 

Amennyiben az Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségét határidőre felróhatóan nem 

teljesíti, illetve hibásan teljesíti, köteles a Megrendelőnek a teljesítés megtörténtéig, illetve a 

hiba kijavításáig – legfeljebb 20 napig – napi 1% késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi 

vagy hibás teljesítés miatti kötbér számításának alapja a vételár. 

 

 Meghiúsulás esetén fizetendő kötbér 

 

A Vevő a vállalt teljesítési határidő utolsó napját követő 20 napot meghaladó késedelem, 

illetve nem szerződésszerű teljesítés esetén egyoldalú jognyilatkozattal megállapíthatja a 

teljesítés meghiúsulását. A teljesítés meghiúsulása esetén a Megrendelő jogosult a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani. Ezekben az esetekben a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, 

melynek alapja a vételár, mértéke annak 10%-a. 

 

 Késedelmi kamat: Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladót a Ptk.-nak megfelelő 

mértékű késedelmi kamat illeti meg. 

 

 

10. Felek kapcsolattartása, együttműködés 

 Eladó részéről kijelölt kapcsolattartó: 

……………….. 

Tel.: +36 ……………….. 

E-mail: ……………………….. 

 

 Vevő részéről kijelölt kapcsolattartó: 

Béke Ferenc műszaki ellenőr 

Tel.: +36 20 663 07 44 

 E-mail: beke.ferenc@debreceni-vizmu.hu  

 

Minden, jelen szerződésben előírt, joghatást kiváltó értesítést, kérést, igényt (pl.: felmondás, 

stb.) írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 

 

 kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában, 

 ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a 

kézbesítés időpontjában, 

 telefaxon, e-mailen történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus 

levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag csak a fenti címekre és e-mailekre igazoltan 

eljuttatott értesítések bírnak joghatással a Felek közötti jogviszonyban. 

 

 

11. Egyéb rendelkezések 

Eladó kizárólag új, működőképes berendezést ad át. 

 

A jelen szerződés melléklete a következő: 

 1. számú melléklet: Eladó ……….sz. árajánlata 

mailto:beke.ferenc@debreceni-vizmu.hu
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A melléklet a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Az Eladó és a Vevő megállapodnak abban, hogy közvetlen tárgyalások útján rendeznek 

minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. 

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó 

körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 

Ha az érintett Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül 

nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, 

úgy a pertárgy értékétől függően a Debreceni Járásbíróság, vagy a Debreceni Törvényszék 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A szerződésre vonatkozó valamennyi kérdésben a magyar jog rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szerződés módosítása írásban, a felek kölcsönös egyetértésével, a Ptk. alapján történhet. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakat tekintik irányadónak. 

 

A Felek jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt a mai napon jóváhagyólag, 4 (négy) eredeti példányban írták alá. 

 

Debrecen, 2021…………. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Vevő   Eladó  

 


