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SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS 

 
 
A jelen szállítási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a 
 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.;  
cégjegyzékszám: 01-10-043037; 
adószám: 12154481-2-44; 
mint megrendelı, a továbbiakban: Megrendelı, 

 
másrészrıl a  
 

………………………… 
székhely: ………………………; 
cégjegyzékszám: ……………………; 
adószám: ………………………….; 
bankszámlaszám: 
mint szállító, a továbbiakban: Szállító 

 
(a továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között a „Járm ővekhez szőrık szállítása”, tárgyban a Megrendelı által 15/T-297/2010.  
számon kiírt, közbeszerzési beszerzési eljárás (a továbbiakban: Pályázat) ajánlati dokumentációja, 
valamint a Szállító által a Pályázatra 2011……… napján benyújtott ajánlat (a továbbiakban: 
Ajánlat) alapján. 

 
 
1. A Keretszerzıdés tárgya 
 
1.1  A Megrendelı által bonyolított Pályázat alapján a jelen Keretszerzıdés 1. sz. Mellékletében 

meghatározott áru(k), - továbbiakban: Áruk - azaz Különféle szőrık Megrendelınek 
történı leszállítása – a továbbiakban: Szállítás - az alábbiakban meghatározott feltételek 
szerint. 

 
1.2 Megrendelı a jelen Keretszerzıdés hatálya alatt megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés) 

leadásával jogosult a Szállítótól az Áruk szállítását megrendelni. Az egyes 
Megrendelésekben Megrendelı köteles megjelölni a Szállító részére az adott Megrendelés 
teljesítésének határidejét, a teljesítési helyet, továbbá az egyéb, az adott Megrendelés 
teljesítésére vonatkozó különös feltételeket. Az egyes Megrendeléseket a Szállító minden 
esetben köteles visszaigazolni Megrendelı részére, és a jelen Keretszerzıdésben, valamint 
az adott Megrendelésben foglaltak alapján teljesíteni. Szállító a Megrendelésben foglalt 
valamely feltételtıl eltérni csak Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. 
Felek a Megrendelések és azok visszaigazolása megküldése módjára a jelen Keretszerzıdés 
13. pontjában foglaltakat kötelesek alkalmazni. 

 
 
2. Minıségi és mőszaki követelmények 
 
2.1 Az Áruk részletes minıségi és mőszaki adatait a jelen Keretszerzıdés 1. sz. melléklete 

tartalmazza.  
 



BKV Zrt. Szállítási keretszerzıdés cégnév. 
  BKV Zrt. 15/T-297/10 
 

 2 

 
3.  Mennyiség 
 
3.1.  A jelen Keretszerzıdés 1. sz. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza a Keretszerzıdés 

idıtartamára vonatkozó, Megrendelı várható mennyiségi igényét az adott Áruféleségbıl, de 
az egyes Árucikkek megrendelése eseti megrendelés formájában, a Megrendelı a 3.7. 
pontban meghatározott képviselıi által faxon, levélben vagy e-mailen elküldött eseti és 
írásos formában történı eseti Megrendelések útján történik. 

 
3.2.  Szállító tudomásul veszi, hogy a várható megrendelési igény nem jelent jogi 

kötelezettségvállalást Megrendelı részérıl. 
 
3.3 Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerzıdés 1. számú mellékletében meghatározott 

mennyiség a Felek közös megegyezése alapján a Keretszerzıdés hatálya alatt +30%-kal 
változhat. 

 
3.4.  Szállító kötelezettséget vállal a folyamatos Szállításra, és a standardok biztosítása érdekében 

raktárában megfelelı tartalék készletezésérıl gondoskodik 
 
3.5.  A már leadott Megrendelés szerinti mennyiség esetleges módosítására illetve törlésére 

Megrendelınek az 5.1. pont szerinti szállítási határidıt 2 nappal megelızıen faxon vagy e-
mailen küldött írásbeli értesítés formájában van lehetısége. 

 
3.6. Szállító a Megrendelést, illetve a megrendelés módosítását, törlését a beérkezéstıl számított 

24 órán belül írásos formában faxon vagy e-mailben visszaigazolni köteles. 
 
3.7 A Megrendelés kiadására jogosult személy(ek): 

………………………….. ……………………….. 
Telefon:  
E-mail:  

 
……………………………………. 
Telefon: 
E-mail:  

 
 
4. Szállítási Díj 
 
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı a jelen Keretszerzıdés 1.1. pontja szerinti 

feladatok ellátásáért az 1. számú mellékletben meghatározott nettó egységárak (a 
továbbiakban: Egységárak) alapján kalkulált szállítási díjat (a továbbiakban: Szállítási Díj) 
fizeti meg a Szállító számlán szereplı bankszámlájára. 

 
4.2. A nettó Szállítási Díj magában foglalja a jelen Keretszerzıdésben meghatározott Szállítás 

szerzıdésszerő teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget – 
ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, hatósági engedélyek költségeit és a termékdíjat is -
,valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az általános forgalmi adó 
kivételével.  

 

4.3. A jelen Keretszerzıdés 1. sz. mellékletében rögzített megállapodott díjak átvételi helynél 
történı teljesítéssel értendıek. 
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4.4. A Szállítási Díj jelen Keretszerzıdés hatálya alatt semmilyen körülmények között nem 
emelhetı. 

 
4.5. Felek megállapodnak, hogy a tulajdonjog a szállított Áru vonatkozásában a Szállítási Díjról 

jelen Keretszerzıdés szerint kiállított számla megfizetésével száll át. 
 
 
5. Szállítási határidı 
 
5.1 Megrendelés kézhezvétele után legkésıbb 5 munkanappal - Szállító köteles a 

megrendelésben szereplı Árut Megrendelı 7.1. pontban meghatározott áruátvételi helyére 
leszállítani. 

 
5.2  Az elıszállítás- és részszállítás csak a Megrendelı elızetes írásbeli engedélyével lehetséges. 
 
 
6.  Szállítás 
 
6.1 A Szállítást megelızıen a Szállító köteles megadni a Szállítást végzı jármő forgalmi 

rendszámát, valamint a jármővezetı nevét, hogy Megrendelı a 7.1 pontban meghatározott 
áruátvételi helyére történı beléptetésrıl gondoskodni tudjon. 

 
6.2  Kapcsolattartók: 
 

A Megrendelı részérıl a jelen Keretszerzıdés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt 
személy, vagy szervezet: 
………………………………. 
Telefon:  
Telefax:  
E-mail:  
 
A Megrendelı részérıl mőszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: 
……………………………… 
Telefon:  
E-mail:  
 

 
A Vállalkozó részérıl kapcsolattartásra kijelölt személy: 
……………………………… 
Telefon: 
Telefax:: 
E-mail:  

 
 
7. Áruátvétel:  
 
7.1 A Szállító a teljesítést a jelen Keretszerzıdés hatályba lépését követıen köteles 

haladéktalanul megkezdeni, és a jelen Keretszerzıdés idıtartama alatt az abban és a 
Megrendelésekben meghatározott feltételek szerint folyamatosan biztosítani. 
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7.2 Az áruátvétel (a teljesítés) helyei: a BKV Zrt. alábbi budapesti telephelyei: 
  

BKV Zrt. K410-es raktár 1113 Budapest XI. Hamzsabégi u. 55.  
Kelenföldi Autóbusz Szolgálat 
BKV Zrt. O430-as raktár 1037 Budapest III. Pomázi u. 17/a. Óbudai Autóbusz Szolgálat 
BKV Zrt. C450-es raktár 1165 Budapest XVI. Bökényföldi út 122.  
Cinkotai Autóbusz Szolgálat 
BKV Zrt. D460-as raktár 1194 Budapest XIX. Méta u. 39. Délpesti Autóbusz Szolgálat 
BKV Zrt. T100-as raktár 1101 Budapest X. Zách u. 6-8.  
Kıbányai Autóbusz- Trolibusz Szolg. 
 
Nyitvatartási idı:  Hétfıtıl – csütörtökig: 8:00 – 14:00 óráig 
                                      Pénteken: 8:00 – 12:00 óráig 

 
 
7.3 Az Áru átadás-átvétele szállítólevéllel - a továbbiakban: Szállítólevél - történik. A 

Megrendelı a leszállított Árut, az átvételt követıen mennyiségi és minıségi (mőszaki) 
szempontból megvizsgálja. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog 
épségét a fuvarozás idıtartama alatt megóvja. A mennyiségi, illetve minıségi (mőszaki) 
eltéréseket a Megrendelı jegyzıkönyvben – a továbbiakban Jegyzıkönyv –  rögzíti és arról 
a Szállítót írásban értesíti. 

 
7.4 Az Árukhoz mellékelni kell az 5/1990.(IV.12) KÖHÉM rendelet 25. § szerint a minıséget 

tanúsító Mőbizonylatot. Minısítésre kötelezett alkatrészek esetén csak a „H” jel 
használatára vonatkozó engedélyben meghatározott tartalmú és formátumú mőbizonylat 
fogadható el. Mőbizonylatként elfogadható az alkatrészen vagy csomagolásán szereplı 
gyártói jel is, ha az alkatrész a jármő gyártójától származik vagy elsı beépítésőnek elismert. 

 
7.5 Ha az Áru nem felel meg az ajánlati dokumentációban vagy az 1. sz. mellékletben rögzített 

minıségi (mőszaki) követelményeknek, a Megrendelı az Árut visszaküldheti, és a Szállító a 
kötbér, valamint a többletköltségek viselése mellett megfelelıen teljesíteni köteles.  

 
7.6.  A teljesítés igazolása Szállítólevél aláírásával történik. Amennyiben a mennyiségi és 

minıségi ellenırzést követıen az eltérések rögzítésére Jegyzıkönyvet vettek fel, a 
leszállított Áru átadás-átvételét, továbbá ezek elfogadását a Felek a Jegyzıkönyvben 
aláírásukkal igazolják. Megrendelı teljesítési igazolást csak a Jegyzıkönyvben foglalt hibák 
kijavítását követıen állítja ki. 

 
7.7.  A Szállítólevél valamint a Jegyzıkönyv aláírására jogosult személy, ellenkezı értesítésig 
 

a Megrendelı részérıl: a megadott fogadó raktárak raktárvezetıi vagy az általuk kijelölt 
személyek: 
T100-as raktár: Palya Ferencné  raktárvezetı telefon:461-6500/24-752 
C 450-es raktár: Szita Jánosné raktárvezetı telefon:461-6500/28-779 
D460-as raktár: Györkös Ibolya raktárvezetı telefon:461-6500/26-967 
K410-es raktár: Csiki Mária raktárvezetı telefon:461-6500/ 27-383 
O43-as raktár: Petı Jánosné raktárvezetı telefon:461-6500/28-585 
 
a Szállító részérıl:…………………………………………  
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8. A szerzıdésszegés következményei: 
 
8.1. A Keretszerzıdést a Felek – a másik fél súlyos szerzıdésszegése esetén – írásban, 

azonnali hatállyal felmondhatják. A felmondás csak indokolással ellátva érvényes. 
 
8.2. A Megrendelı, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerzıdésszegés esetében ıt megilletı 

egyéb igényekre, a Szállítónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali 
hatállyal felmondhatja a jelen Keretszerzıdést a Szállító kártérítése nélkül különösen: 

 
� Hibás teljesítés esetén, amennyiben a Szállító a Megrendelı felszólítására a jelen 

Keretszerzıdés 9. pontjában megjelölt határidın, illetve a Megrendelı által 
meghosszabbított határidın belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet 
kijavítani. 
 

� Ha a Szállító késedelembe esik és a Megrendelı által írásban adott (vagy elfogadott) 
póthatáridı eredménytelenül járt le, 
 

� Ha a Szállító a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget 
elérte,  

 
� Ha a Szállító – a Megrendelı erre vonatkozó elızetes, a következményekre történı 

írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerzıdéses 
kötelezettségét, 

 
� Ha a Szállító szemben csıdeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve 

végelszámolási eljárás alatt áll. 
 
8.3. Fentieken túl a Keretszerzıdés megszőnésére irányadó a Ptk. 381. §-ában foglalt általános 

elállási jog is. 
 
8.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés bármely okból történı 

megszőnése esetén a Felek a jelen Keretszerzıdés megszőnésével kapcsolatban is kötelesek 
együttmőködni. Erre tekintettel a jelen Keretszerzıdés megszőnésétıl számított 1 (egy) 
héten belül a Szállító köteles a Megrendelı részére átadni minden, a jelen Keretszerzıdés 
teljesítéséhez a Megrendelı vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre 
bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb. 

 
8.5. Amennyiben a Szállító elmulasztja szerzıdésben vagy valamelyik Megrendelésben vállalt 

kötelezettségeinek a Keretszerzıdésben vagy bármely Megrendelésben vállalt teljesítési 
határidın belüli teljesítését, úgy a Megrendelı – a szerzıdésszegésbıl fakadó egyéb 
kárigényen túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér 
mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidıt követı minden késedelmesen eltelt 
nap után a le nem szállított termékekre vetített nettó Szállítási Díj 0,5%-a, de maximum 10 
%.  
Ha a Szállító hibás Árut szállít, vagy más módon nem a jelen Keretszerzıdésben 
foglaltaknak megfelelıen teljesít, a Megrendelı hibás teljesítési kötbért követelhet: ennek 
alapja a hibás teljesítéssel érintett Megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 15 %-a.  
A Szállító a jelen Keretszerzıdésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése esetén köteles a 
Megrendelı részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek alapja a meghiúsulással érintett 
Megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 15%-a. 
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8.6. A Megrendelınek jogában áll elállni a Keretszerzıdéstıl vagy az adott Megerndeléstıl, 
amennyiben Szállító a vállalt szállítási határidıt legalább 30 nappal túllépi, hibás teljesítés 
esetén a kicserélési kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, vagy a szerzıdésbıl 
fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. A Megrendelı ez esetben is jogosult 
kötbért követelni a Szállítótól.. 

 
8.7 Megrendelı kötbérigényét érvényesítheti különösen (a kötbér esedékessé válása):  
 

� Szállító késedelme esetében, amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad, 
annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való 
írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege a késedelmes teljesítés 
esetére kikötött maximális kötbérösszeg elérte;  

� Szállító nem teljesítése esetében, amennyiben a Szállító neki felróható módon nem 
teljesít és Megrendelı írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni; 

� Szállító nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelı bizonyítható 
érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való 
írásbeli felszólítással; 

� Szállító hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad a 
hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér 
megfizetésére való írásbeli felszólítással.  

 
8.8. A Megrendelı kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeirıl történı 

lemondást. 
 
8.9. A kötbérigény (kártérítés), érvényesítésének feltétele, hogy az érvényesítését megalapozó 

esemény bekövetkeztét,– a körülmények feltüntetésével – írásban közölje a másik féllel. 
 
8.10. A teljesítés elmaradása, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a 

Megrendelınek a Szállítóhoz intézett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelı 
jogosult ellátása biztosítása érdekében más, szállítót igénybe venni. A Megrendelı fentiek 
okán keletkezett valamennyi költségét, illetve mindennemő kárát a Szállító köteles 
megtéríteni, illetve a Szállítási Díjban jelentkezı többletköltség is a mulasztásért felelıs 
Szállítót terheli 

 
8.11.  Mentesülés a szerzıdésszegés következményei alól: 

A Szállító nem sújtható kártérítéssel vagy a Keretszerzıdéstıl való elállással, ha a 
késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás Vis Maior eredménye. 

 
 
9. Jótállás, jogszavatosság 
 
9.1. A Szállító az általa leszállított Árukra jótállást (Ptk. 248. §) vállal, melynek idıtartama: 12 

hónap km korlátozás nélkül. Amennyiben a leszállított Áru nem felel meg a jelen 
Keretszerzıdés 1. sz. mellékletében rögzített minıségi és mőszaki adatoknak, úgy a 
Megrendelı a szavatossági jogait (Ptk. 306. §) megfelelıen gyakorolhatja. 

 
9.2. A Megrendelı írásban értesíti a Szállítót a jelen Keretszerzıdés illetve valamelyik 

Megrendelés teljesítésével összefüggésben a jótállás keretében felmerülı bármely, a 
teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Szállító az értesítés kézhezvételét követıen a lehetı 
legrövidebb idın belül, de legkésıbb 3 munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási 
kötelezettsége teljesítését 
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9.3. A Keretszerzıdés keretében szállított Áruknak meg kell felelniük az 1. számú mellékletben, 
valamint a magyar jogszabályokban szereplı szabványoknak, valamint az ajánlati 
dokumentációban és az ajánlatban meghatározott mőszaki feltételeknek. 

 
9.4. A Szállító szavatolja, hogy az általa szállított Áruk alkalmasak a rendeltetésszerő használatra, 

valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, melyek 
a Szállító cselekedetébıl, vagy mulasztásából erednek. A Szállító szavatol a leszállított és 
nem szakszerőtlenül tárolt Árukért.. 

 
9.5. Szállító felel azért, hogy a leszállítandó Áru per-, teher-, igény és harmadik személy jogától 

mentesek, és azokon Megrendelı a jelen Keretszerzıdés 4. pontjában meghatározott 
Szállítási Díj kiegyenlítésekor tulajdont szerezhet. 

 
 
10. Fizetési feltételek 
 
10.1.  Szállító a jelen Keretszerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy elıleg nyújtására nincs 

lehetıség. 
 
10.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító alvállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó) 

és/vagy a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 
szakemberek (a továbbiakban: Szakemberek) igénybevétele esetén a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alvállalkozói részszámla/részszámlák (a továbbiakban 
Alvállalkozói Részszámla), illetve 1 db, a Szállítási Díj fennmaradó részére vonatkozó 
számla (a továbbiakban: Szállítói Számla) (a továbbiakban együttesen: Számla) kibocsátására 
jogosult a jelen Szerzıdés szerint teljesített Szállítás alapján a Szerzıdés jelen 10. pontjában 
foglaltak szerint. 
Tekintettel arra, hogy a Szállító a Szállítást a jelen Szerzıdés 10. pontjában foglaltaknak 
megfelelıen több részletben teljesíti, a Kbt. 305. § (5) bekezdése alapján minden részlettel 
kapcsolatban alkalmazni kell a fentieket és a jelen Szerzıdés 10. pontjában foglaltakat.  

VAGY 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító alvállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó) 
és/vagy a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 
szakemberek (a továbbiakban: Szakemberek) igénybevétele esetén a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alvállalkozói részszámla/részszámlák (a továbbiakban 
Alvállalkozói Részszámla), illetve 1 db, a Szállítási Díj fennmaradó részére vonatkozó 
számla (a továbbiakban: Szállítói Számla) (a továbbiakban együttesen: Számla) kibocsátására 
jogosult a jelen Szerzıdés szerint teljesített Szállítás alapján a Szerzıdés jelen 10. pontjában 
foglaltak szerint. 

VAGY 
 A Szállító az igazolt teljesítés után, egy összegben jogosult a Megrendelı beszerzési 

megrendelési számával (a továbbiakban BMR szám), valamint jelen Keretszerzıdés 
számával feltüntetett számlát kiállítani. A Szállító a számla kiállítására csak a jelen 
Keretszerzıdésnek a Megrendelı által – a jelen Keretszerzıdés 7.3., 7.4. és 7.5. pontjainak 
megfelelıen – igazolt teljesítését követıen jogosult. 

 
10.3. A Szállító a számláit (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó) a következı címre 

köteles küldeni: 
 

BKV Zrt.  
Pénzügyi Fıosztály Folyószámla Osztálya  
1072 Budapest, Akácfa u. 15. 
 



BKV Zrt. Szállítási keretszerzıdés cégnév. 
  BKV Zrt. 15/T-297/10 
 

 8 

A BMR szám, valamint a Keretszerzıdés számának feltüntetése hiányában a Megrendelı 
jogosult a számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebbıl eredı késedelem esetére a 
Megrendelıt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
10.4. A számlákhoz mellékelni kell a teljesítés igazolásáról szóló, 7.6 pont szerinti Szállítólevelet 

és Jegyzıkönyvet. 
 
Ha van alvállalkozó: 
 
10.5 Szállító a Keretszerzıdés teljesítése során Alvállalkozót és/vagy Szakembereket vesz 

igénybe, ezért legkésıbb a teljesítés jelen Keretszerzıdés 4. pontja szerinti elismerésének 
idıpontjáig köteles Megrendelı számára – valamennyi harmadik személy vonatkozásában – 
nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó 
és/vagy Szakemberek egyenként mekkora összegre jogosult(ak) a Szállítási Díjból. Szállító 
köteles ezen, a teljesítési igazolás kiállításáig megtett és Megrendelınek megküldött 
nyilatkozatát az Alvállalkozói Részszámlához is mellékletként csatolni, ennek hiányában a 
Megrendelı jogosult az Alvállalkozói Részszámlát visszaküldeni. Az ebbıl eredı késedelem 
esetére a Megrendelıt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
10.6 Szállító a teljesítés jelen Keretszerzıdés 4. pontja szerinti elismerését követıen 

haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult Alvállalkozói Részszámlát kiállítani, 
mely az általa a Keretszerzıdés teljesítésébe bevont Alvállalkozókat és/vagy Szakembereket 
illeti meg. Az Alvállalkozói Részszámla ellenértékét Megrendelı a kézhezvételt követı 15 
(tizenöt) napon belül átutalja Vállalkozónak. 

 
10.7 Szállító köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az Alvállalkozók és a Szakemberek számláit, 

illetıleg az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) 
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartani. 

 
10.8 Szállító köteles az Alvállalkozók és a Szakemberek számláinak kiegyenlítésérıl, a Szállító 

számlájának megterhelésérıl szóló, bank által kiállított igazolás(ok) másolatát vagy az 
Alvállalkozók és vagy Szakemberek köztartozást mutató együttes adóigazolásainak 
másolatát a Szállítói Számla mellékleteként csatolni, ennek hiányában a Megrendelı 
kifizetést nem tud teljesíteni, és jogosult a Szállítói Számlát visszaküldeni Az ebbıl eredı 
késedelem esetére a Megrendelıt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
10.9 Szállító a jelen Keretszerzıdés 10.8. pontjában meghatározott másolati példányok átadását 

követıen jogosult Szállítói Számla benyújtására, melynek ellenértékét a Megrendelı a 
kézhezvételtıl számított 45 (negyvenöt) napon belül átutalja a Szállítónak, ha az 
Alvállalkozókkal és/vagy Szakemberekkel szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A.§-
ára is tekintettel teljesítette. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A 
fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Keretszerzıdés az Egységárat 
meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelı bankszámlájának terhelésekor kell 
teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A. § szerinti 
kamatmértékkel. 

 
10.10.Amennyiben a Szállító a 3.8 pontban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a Szállítói 

Számla összegét Megrendelı ırzi és az abban az esetben kerül átutalásra, ha a Szállító 
igazolja, hogy a 3.8 pontban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, vagy hitelt érdemlı 
okirattal igazolja, hogy az Alvállalkozók és a Szakemberek nem jogosultak a 10.5 pont 
szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 
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10.11 A jelen Keretszerzıdésben meghatározott ellenérték kifizetése az Art. 36/A § hatálya alá 
tartozik. Megrendelınek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben 
részére a Szállító 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti APEH és VPOP együttes 
adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a 
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés idıpontjában szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 
10.12 A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt 

összegbıl levonásra kerüljön a jelen Keretszerzıdésben meghatározott, esetlegesen 
felmerülı kötbér illetve többletköltség összege. 

 
Ha nincs alvállalkozó: 
 
10.5. A Megrendelı a jelen Keretszerzıdésnek megfelelıen kiállított számla kézhezvételétıl 

számított 60 (hatvan) napon belül, banki átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét. Az 
átutalás a számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, 
amelyben a jelen Keretszerzıdés az árakat meghatározza. A fizetést a Megrendelı 
bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. Magyar forintban történı fizetés 
esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A.§ szerinti kamatmértékével. 

 
10.6. A jelen Keretszerzıdésben meghatározott ellenérték kifizetése az adózás rendjérıl szóló 

2003. évi XCII. tv. 36/A § hatálya alá tartozik. Megrendelınek abban az esetben áll 
módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Szállító 30 (harminc) napnál nem 
régebbi APEH és VPOP együttes adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az 
állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés 
idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 
10.7. A Szállító hozzájárul ahhoz, hogy a fizetendı számlából levonásra kerüljön az esedékes 

kötbér, illetve a 7.3 pont szerint esetlegesen felmerült többletköltség.  
 
 
11. Idıbeli hatály, megszőnés, módosítás 
 
11.1. Jelen Keretszerzıdés mindkét fél általi aláírás napjával lép hatályba és 24 hónap idıtartamra 

szól.. 
 
11.2. Felek a Keretszerzıdés megszőnése napjáig a Szállítóhoz megérkezett Megrendelésben 

foglaltaknak Szállító köteles jelen Keretszerzıdésben foglaltak szerint eleget tenni.  
 
11.3. Felek a jelen Keretszerzıdést a 8. pontban részletezett rendelkezések szerint rendkívüli 

felmondással mondhatják fel, valamint jogosultak – 90 napos felmondási idı betartásával – 
rendes felmondás útján felmondani. 

 
 
12. Titoktartás 
 
12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdést, valamint az annak teljesítése 

során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintı minden olyan 
információt — beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyet a 
másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a vele 
kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos 
megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti 
titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni. 
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12.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelıen minden Titkot szigorúan 

megtartanak, és a másik Fél elızetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, 
illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek 
hozzáférhetıvé sem a jelen Keretszerzıdés hatályának fennállása alatt, sem azt követıen. 

 
12.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük 

jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti 
titokként kezeljék, mind a jelen Keretszerzıdés hatálya alatt, mind azt követıen. 

 
12.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Keretszerzıdés bármely okból történı 

megszőnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a 
titoktartási kötelezettség. 

 
 
13. Alkalmazandó jog, eljáró bíróság 
 
13.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdésben vagy valamely 

Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül a Polgári 
törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak azzal, hogy 
ezek és a Keretszerzıdés rendelkezései közötti ellentmondás esetén a Keretszerzıdésben 
foglaltakat kell irányadónak tekinteni.  

 
13.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés vagy valamely Megrendelés 

alapján felmerülı vitákat elsıdlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. A Felek 
között e Keretszerzıdéssel kapcsolatban esetleges felmerülı viták rendezése esetén a Felek 
alávetik magukat – hatáskörüktıl függıen, vagyonjogi ügyek kivételével – a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság vagy a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
 
14. Értesítések 
 
14.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzıdés által megkívánt minden írásbeli 

értesítést, felszólítást – kivéve a Megrendelések faxon történı megküldését - a Felek 
mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes 
küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követı 3. (harmadik) 
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés 
azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot 
nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 

 
14.2. A Felek rögzítik, hogy a Felek kölcsönös együttmőködésével összefüggı bármely lényeges 

információról haladéktalanul – fax, vagy e-mail útján - és szükség esetén írásban, 
visszaigazolható módon (postai úton történı kézbesítés esetében feladóvevénnyel és 
tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely legalább az átvevı 
személy olvasható aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet 
értesíteni. 

 
 
15. Záró rendelkezések 
 
15.1. Szállító kijelenti, hogy birtokában van az összes adatnak, amely a Keretszerzıdésben foglalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 
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15.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerzıdés helyébe lép minden olyan korábbi 
szerzıdésnek, megállapodásnak, legyen az írott, szóbeli vagy hallgatólagos, amely a Felek 
között jött létre a jelen Keretszerzıdéssel megegyezı tárgyban. A jelen Keretszerzıdés 
módosítása kizárólag írásban, a Felek által cégszerően aláírt okirattal érvényes. 

 
15.3. Szállító a jelen Keretszerzıdés vagy valamely Megrendelés alapján a Megrendelıvel szemben 

fennálló követeléseit kizárólag a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult 
harmadik személyre engedményezni. 

 
15.4. Szállító kijelenti, hogy rendelkezik jelen Keretszerzıdésben foglalt kötelezettségeinek teljes 

körő biztosítására vonatkozó biztosítással, és azt a Keretszerzıdés érvényességi ideje alatt 
fenntartja. 

 
15.5. A Szállító a munkanemekre vonatkozó szabványok szerinti minıség biztosítása céljából 

mind a saját, mind a – Megrendelı által írásban engedélyezett - megvalósításba bevont más 
személyek tevékenységét folyamatosan ellenırzi. 

 
15.6. A Felek a szerzıdéses kötelezettségek teljesítését érintı körülményekrıl kötelesek 

kölcsönösen tájékoztatni egymást. Az ennek elmulasztásából eredı károkért felelısek.  
 
15.7 A Keretszerzıdés teljesítése során Szállító Alvállalkozót nem vesz igénybe./kizárólag az 

ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozókat veheti igénybe:  
 

Alvállalkozó neve: 
Székhelye: 
Adószáma: … 
Bankszámlaszáma: … 
 
Alvállalkozó neve: 
Székhelye: 
Adószáma: … 
Bankszámlaszáma: … 
 
ÉS/VAGY: 
 
A Keretszerzıdés teljesítése során Szállító Szakembereket nem vesz igénybe/ kizárólag az 
ajánlatában megjelölt alábbi Szakembereket veheti igénybe:   
 
………………………….. 

 
15.8. Szállító nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelınél  a fıvárosi közösségi 

közlekedési intézményrendszer átalakítását célzó új szervezeti-struktúra kialakítását célzó 
munka folyik, amelynek során a Szállító a Megrendelınek minden részérıl szükséges 
támogatást és segítséget, nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a 
Megrendelı egyoldalú jognyilatkozatával a Budapesti Közlekedési Központ Zártkörően 
Mőködı Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen létrehozandó, a Megrendelı 
tömegközlekedés-üzemeltetı feladatát átvevı gazdasági társaságot a jelen szerzıdésben 
saját helyébe léptesse. 

 
15.9. Felek megállapodnak, hogy – a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy 

bőncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget károsító 
szerzıdésszegés kivételével – Megrendelı nem felelıs a Szállítónak semmilyen olyan káráért 
vagy vagyoni hátrányáért, amely abból a ténybıl következik, ha a jelen Keretszerzıdés 
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tárgyát képezı szolgáltatásokra való igényt biztosító, a Megrendelı és Budapest Fıváros 
Önkormányzata között megkötött Közszolgáltatási Szerzıdés a jelen Keretszerzıdés 
megszőnését megelızıen megszőnik. 

 
A Ptk. 314.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Felek kijelentik, hogy a jelen 
Keretszerzıdés valamennyi rendelkezése – így többek között a díjazásra vonatkozó 
rendelkezései is – a Megrendelınek a jelen pontban foglalt felelısség-korlátozásának 
ellentételezését is figyelembe véve lett megállapítva. 

 
Szállító elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy a jelenleg hatályos Közszolgáltatási 
Szerzıdés határozott idıtartamra, 2012. április 30. napjáig jött létre. 

 
15.10.  A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Szállító a Keretszerzıdésben vállalt kötelezettségeinek 

teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani 
 
15.11. A Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan mellékletét 

képezi:  
 

15.11.1 1. sz. melléklet - A szállítandó termékek listája és egységárai; 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerzıdés értelmezése és a Keretszerzıdés szövege 
közötti ellentmondás esetén a Keretszerzıdés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati 
dokumentációban, majd a Szállító végleges ajánlatában foglaltakat (ebben a sorrendben) tekintik 
irányadónak. Felek a jelen Keretszerzıdéssel kapcsolatos kérdésekben a fent felsorolt 
dokumentumokat tekintik hivatkozási alapnak. 
 
A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerzıdést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben egyezıt, cégszerően, szabályszerően, az aláírásra jogosult képviselıik 
útján jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 2011. ……………. „…….”                               Budapest, 2011. ………… „…” 
 

…………………… 
                   (titulus) 

………………………….. 
(titulus) 

……………………………… 
(titulus) 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı 
Részvénytársaság 

Megrendelı 

 
Szállító 
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Sor-
szám 

BKV Zrt. cikkszáma Tételnév Rajzszám és méret 

M
in

ıs
ít

és
re

 k
öt

el
ez

et
t 

Elsı 12 hónap 
tervezett 

mennyisége 
[db] 

Nettó  
egységár az 

elsı 12 
hónapra 
[Ft/db] 

Második 12 
hónap 

tervezett 
mennyisége 

[db] 

Nettó 
egységár a 
második 

12 
hónapra 
[Ft/db] 

1. rész: Levegıszőrık         

1 16844202 
Levegıszőrı betét  Armafilt 
2249 Ik.415 

0288.756 L-197/374.0 "H" 700   700   

2 16844204 
Levegıszőrı betét Armafilt 
16271 Ik.435 

L-302/336.0.00 "H" 550   550   

3 30840002 Levegıszőrı VH AG 300 "H" 70   70   

4 36840001 Levegıszőrı AGORA MANN C 24650/1 "H" 2   2   

5 77846873 Tetıszellızı pollenszőrı 
20746873  VOLVO 
7700 

  150   150   

6 261844104 Levegıszőrı betét /kicsi/ L.250/380-00 "H" 4   2   

7 261844202 
Levegıszőrı betét 
ARMAFILT 2198 

L.282/405 "H" 1400   1300   

8 271070002 
Légszőrıbetét rotációs 
kompresszorhoz 

L 106/300.0   150   150   

9 271070003 Biztonsági légszőrıbetét L 61/291.0   150   150   

10 405844202 Légszőrı betét 2178 L-201/418.0-00 "H" 120   100   

11 405844300 Generátor szőrıbetét 2537 L-103/153.0-00   40   40   

12 412840001 Levegıszőrıbetét IK 412 37073-L242/374.0 "H" 310   310   

Összesen:  3646  3524  
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2. rész: Motorolaj és üzemanyagszőrık       

1 16053201 Motorolaj szőrı betét DAF 1316123   600   600   

2 16751023 Gázolaj elıszőrı DAF 509623   10   10   

3 16751050 
Üzemanyagszőrı   Armafilt 
15440 

GO-93/210.5.00   500   500   

4 30050001 Motorolajszőrı VH AG 300   70   70   

5 30060007 
Vízmelegítıhöz szőrı Webastó 
XD 9011 E 

VH AG 300 660520268   70   70   

6 30750001 Gázolajszőrı VH AG 300 10660514   70   70   

7 30750002 Gázolajszőrı/mellék/ VH AG 300 SN 70155   70   70   

8 30750003 Gázolajszőrı/fı/ VH AG 300 SN 70186   70   70   

9 30750004 Gázolajszőrı/pohárszőrı/ VH AG 300 SN 70284   70   70   

10 36050001 Motorolajszőrı    AGORA IVECO 2992544   2   2   

11 36050003 Finomszőrı    AGORA IVECO 5603339085   1   1   

12 36750001 Gázolajszőrı    AGORA IVECO 1908547   2   2   

13 262053201 Olajszőrı betét 2800 T.5008132/A   1300   1200   

14 262751054 Szőrıbetét gázolajhoz 2796 OBGF 84/146.0.00   1000   900   

15 262751057 Szőrıbetét gázolajhoz 2828 OBGD 84/146.1.00   1000   900   

16 286040004 Mellékáramkörő szőrıegység ATM-35   900   900   

17 286116008 Olajszőrı Armafilt 08.4154 OB-84/154.0-00   300   300   

18 405050003 Motorolajszőrı EU 2 IK405 2654403   120   100   

19 405751052 
Gázolajszőrı patron 
(Perkins)IK 405 

265.606.08   120   100   

20 405751054 Gázolajszőrı 26561117   6   6   

21 412050001 Motorolajszőrı betét MAN 51.05501-7160   330   330   



BKV Zrt. Szállítási keretszerzıdés cégnév. 
  BKV Zrt. 15/T-297/10 
 

 15 

22 412050002 Olajszőrı betét P1 25006 RN MAHLE SMX 25 NBR   100   100   

23 412750001 
Szőrıbetét Separ 2000 
00530/50/H 

00530/50/H   160   160   

24 412750002 Gázolajszőrı betét MAN 51.12503-0040   400   400   

25 412750003 Üzemanyagszőrı betét 140-716 KX38   20   20   

Összesen:  7291  6951  

         

3. rész: Hidraulikaolaj szőrık       

1 269070606 
Olajszőrı betét rotációs 
kompresszorhoz 

CR 21 F 30725   70   70   

2 30050002 SV. Olajszőrı VH AG 300   70   70   

3 30260002 Kormányolajszőrı VH AG 300 10660514   70   70   

4 36050002 Hidraulika szőrı    AGORA RENAULT 5010403652   1   1   

5 36118543 Váltó olajszőrı  AGORA VOITH TURBÓ 8543   1   1   

6 36260001 Kormány olajszőrı Agora 7632 141 107 01 MO6   1   1   

7 77269619 Volvo kormányolaj szőrı VO 349619   150   150   

8 286116002 Szőrıbetét Voith 59.3355.10   10   10   

9 286118176 
Olajszőrı betét ZF váltóhoz 
MANN 

MANN H 710/1X   1000   900   

Összesen:  1373  1273  
 


