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amely létrejött egyrészről a Kiizép-Duna_völgyi Vízügyi lgazgatősátg (székhely: 1088 Budapest,

Rákóczi ]Jt 4l., adőszám: 15308380-2-42, törzskönyvi nyilvántartási szám: 308384, képviseli: Perényi

Gábor mb. igazgatő) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a FETTI Kft.
(székhely: 2217 Gomba, Monori u.27014, cégegyzékszáma:13-09-083366, adőszám: 11915805-2-I3,

bankszámlaszáma'. 10405004-50526576-90841004, képviseli: Tóth Tibor) mint Szállító (továbbiakban:

Szállító) között a mai napon az alábbl' feltételekkel:

1.

1.1.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szőIő 20II. évi CVIII. törvény (a

továbbiakban: Kbt.) nemzeti eljárásrend,I2I. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást (a

továbbiakban: közbeszeruési eljárás) folyatott Ie. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívást

Megrendelő 2OI2' április 12. napján adta fel a Kozbeszerzésí Értesítőben. Megrendelő a

közbeszerzési eljárás tárgyát az alábbiak szerint határoztameg.

A közbeszerzés tátgya:

,,Védőruhdzat, egyéni védőeszkijz beszerzése a 2012. évi országos Ki;zfoglalkoztatdsi
Programhoz"

Megrendelő a közbeszerzésl eljárásban tájékoztatta SzáIIitőt, hogy a jelen szerződés tárgya

szerinti árukat a201'2. évt országos Közfogla|koztatásl, Program keretében nffitott támogatásból

ftnanszírozza. A hatósági szerződést Megrende|ő 2072. február 1. napján megkötötte.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benffitott ajánlatokat megvizsgálta, egymással

összevetette' és döntését 2012. június 20-án kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban

hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Szállító lett'

Ilyen előzmények után a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:

Aszerződ'és tárgya:

,,Védőruházat, egyéni védőeszköz beszerzése ű 2012. évi országos Közfoglalkoztatdsi
Programhox,"

Megrendelő megrendeli, Szállitő pedig elvállalja a 5'1 - 5.3. pontokbanrész\etezett védőruhdzat,

egyéni védőeszköz száI|ítását a Megrendelő (a kapcsolattartásra kijelölt személyek) áItaI

megadott méret és darabszám alapján.

Szállítási díj:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező védőruházat, egyéni

védőeszköz vételára és szá|lítása összesen rcttő 22.453.788'- Ft, azaz huszonkettőmillió-

négyszázötvenháromezer-hétszáznyolvannyolc forint + a teljesítés idején hatályos Áfa, amely

összeg tartalmazza a Szállító jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi

költségét és kiadását.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően az

általános forgalmi adó mértéke - jogszabály-módosítás révén - váItozlk, a nettó szállítási díj

akkor is a szerződésben meghatátozott mértékű marad, a bruttó szállítási díj a mindenkori Áfa
fliggvényében változik.
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3.3 Szerződő felek rögzitik, hogy Megrendelő a 3.I. pontban meghatározott, a nettő száIlitási díjat
+ a teljesítés idején hatályos Áfa összegét két részszámla és egy végszámla benyújtásával
egyenlíti ki a Kbt. 130. $ (3) bekezdés előírásainak megfelelően, valamint az adőzás rendjéről
szőlő 2003. évi XCil. törvény 36l,4. $-a szerint átutalással.

3.4 Szállítónak arészsztnrtlak és avégszámia benyújtására akkor van lehetősége,ha a leszállított árut

az ajánlatkérő eÍTe fe|hatalmazott képviselője útjan átvette, a szerződésszerű

ré sztelj esítés eket és a vé gtelj e sítést igazolta.

4. Teljesítési határidő: 2012' augusztus 30.

5. Felek a teljesítés helyében az a|áröbiak szerint állapodnak meg:

5.1. Felek megállapodnak, hogy SzáIIitő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő
1211 Budapest, Weiss Manfréd Ítt 2. szám alatti telephelyére szá|litani és ott a Megrendelő
kapcsolattartőjarészére átadás-átvételi jegyzőkönyv formáj ában átadni az alábbiakat:

300 db MSZ EN ISo 20345 55 szabvány szerinti PvC csizma zöld színben

7ino"jrilT;"lff''tBTilil1';ffil'':*T,llTl",Ht?ffi 
l...ogtlibiztonsági

védőbakancs fekete színben.
1922 db MSZ EN 388 (védelmi szint 3242) szabvány szerinti A100 Polyester,
pamut kevertszálas alapra mártott latex kesztyű.

5.2. Felek megállapodnak, hogy SzáIIítő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő
6068 Tass, Szentgyörgy puszta 4. szám alatti telephelyére szállitani és ott a Megrendelő
kapcsolattartőjarész&e átadás-átvételi jegyzőkönyv formáj ában átadnt az alábbiakat:

575 db MSZ EN Iso 20345 55 szabvány szerinti PvC csizma zöld színben
talpátszúrással szembeni védelemmel, vékony poliészter béléssel.
200 db MSZ EN ISo 20345 szabvány szerinti 53 védelmi képességű biztonsági
védőbakancs fekete színben.
13270 db MsZ EN 388 (védelmi szint 3242) szabvány szerinti A100 Polyester,

xlTt' ffi ;BK' ll 3 1%ToT3!' xl^f lT"}':;:#,' PYC k an t á ro s m ell es c s iz ma
zöld színben talpátszúrással szembeni védelemmel, bélés nélkül, állítható
vállpánttal és derékbőséggel' mellrészen belső zsebbel.

5.3. Felek megállapodnak' hogy Szállító a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő
2660 Balassagyarmat, Kóvári űt 22, szám a|atti telephelyére száIlitani és ott a Megrendelő
kapcsolattartőjarészére átadás-átvételi jegyzőkönyv formáj ában átadni az alábbiakat:

800 db MSZ EN Iso 20345 35 szabvány szerinti PvC csizma zöld színben
talpátszúrással szembeni védelemmel, vékony poliészter béléssel.
1059 db MSZ EN Iso 20345 szabvány szerinti 53 védelmi képességű biztonsági
védőbakancs fekete színben.
26790 db MSZ EN 388 (védelmi szint 3242) szabvány szerinti A100 Polyester,
pamut kevertszálas alapra mártott latex kesztyű.
300 db MSZ EN ISo 20345 55 szabvány szerinti PVC kantáros melles csizma
zöld színben talpátszúrással szembeni védelemmel, bélés nélkül' állítható
vállpánttal és derékbőséggel' mellrészen belső zsebbel.
20 pár MsZ EN 1082_1 szabvány szerinti rozsdamentes acél lánckesztyű,
csuklóig érő, sztivet csuklópánt, patentos zhrás.
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20 db MsZ EN 397 szabvány szerinti védősisak speciális, energiaelnyelő ABS
alapanyagból, négy pontos r'ógzített sisakkosárral, nedvszívó, párnánott

izziasigszalaggal óirat"u. Sárga színben. A Pw42, sisakra szerelhető fültokkal

komPatibilis.
20 db MSZ EN 381-5/95 szabvány szerinti védőruházat kézi láncfűrészek

hasznáiatáthozz
Kabát:

- 650Á vízlepergető poliészter,35"/" pamut alapanyag;
- az elejerészeÉen' a vállaknál és az ujjakon min. kilencrétegű,

ar amidszálas vágásvédő b etét;

- min. 20 m/s lánciebességű láncfűrész á.Jtal. okozott vágóhatás elleni

védelem;
- cipzáros,hosszítotthátrésszel;
- patentosujjvégekkel'
- legalább 1 db zsebbel;
- ztild színű, narancs ráúétte|.

Melles nadrág:
65"/o vízlepergető poliészter, 357o pamut alapanyag;

- az elülsí munkapontokon, ^ combrészen min. kilencrétegű
aramidszálas vágásvédő betét;

- min. 20 m/s láncsebességű láncfűrész á|ta| okozott vágóhatás elleni

védelem;
- állíthatóvállpántokkal;
- patenttal szűkíthető bokarész;
- legalább 1 db zsebbel;
- zöld színű, narancs ráúétte|;

5.4. Felek megál1apodnak, hogy a jelen szerződés tárgyátképező 5.1. _ 5.3. pontokbanrészletezett

védőruházat, védőeszkoz a megadott teljesítési helyre érkezésekor átadás-átvételi eljárást

tafianak.

5.5. Amennyiben a Megrendelőhöz érkezett védőrahánat, védőeszköz megfelelnek a jelen

szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő kapcsolattartőja az átadás-átvételi eljárást követően

telj esítési g azolist ad Szállító r észéte.

5.6. Megrendel ő áItaI a kapcsolattafiásra kijelölt személy:

I. Szakaszmérnökség

Név: Kovács Zoltán
Cim: I2I1 Budapest, Weiss Manfréd út 2.

Mobil: 36-30-358-2946
E-mail:

II. Szakaszmérntikség

Név: Rampasek Balázs
Cím: 2660 Balassagyarmat, Kóvári Ut 22'

Mobil: +36-30-61 3-8658
E-mail : szakasz2 í4)kc1vvizi e'hu
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5.7.

III. Szakaszmérnökség

Név: Király Erzsébet
Cim:2300 Ráckeve, Kossuth L. u' 96.

Mobil: 06-30-495-8801
E-mail:

S zá\\ító áIta| a kap c s o lattartásra kij elölt sz emély/s zerv ezet'.

Név: Toldi Piroska
Cím 2217 Gomba, Monori u.2]014
Telefonszám : 06 -29 -633 - I 40
Faxszám: 06-29 -633 -I40
E-mail : t.piroska@fetti.hu
Mobil: 06-20-204-1025

6. A felek jogai és kiitelezettségei:

6.1. Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező védőruházatot, védőeszközt a megjelölt

határidőn belül a'jelen szerződésben meghatározottak szerint a Megrendelő által 5.1. - 5.3.

pontokban rögzitett helyszínére szállitani és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv út1án Megrendelő
birtokába bocsátani.

6.2. Sziilitő köteles Megrendelőt a teljesítés várható idejérő1 legalább két munkanappal megelőzően
írásban értesíteni.

6.3. Szállító a jelen szerződés tárgyát képező 5.1. - 5'3. pontokban részletezett védőruházatot,

v édő eszkö zt s értetlenül kötel es átadni Me grendelőnek.

6.4. Szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyátképező védőruházat,

védőeszköz tekintetében nincs olyan joga' amely Megrendelő tulajdonszerzését akadáIyozza

vagykorlátozza'

6.5. Szállítő szavatol továbbá azért is, hogy a je|en szerződés tárgyátképező leszáIlított védőruházat,

védőeszköz a jelen szerződésben meghatározottak szerint kerültek leszáIlításra és birtokba
adásra, és azok rendeltetésszerúhasználatra minden további feltételnélkül alkalmasak.

6.6. Szerződő felek kötelesek egyrrást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni' amely a

jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja.

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

7. Késedelmesteljesítés,meghiúsulás:

7.1. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének biztosítására késedelmi és meghiúsulási kötbéne
jogosult.

7,2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szeruődésben meghatározott

hataridőt Szállító késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult feltéve, ha

a késedelem Szállítónak felróható.

7.3. Szállító késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan napi az Afa
összegét nem tartalmaző szá|lítási díj 2 ezrelékének megfelelő kötbért köteles fizetni Megrendelő
részére, mely követelését Megrendelő a Sziilitő végszámlájáből történő levonás iftján
érvényesítheti. Szállító mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasztása miatt

esett késedelembe.
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7.4. Amennyiben a határidő tekintetében a Szállitő számára felróható módon 20 naptári napot
meghaladó késedelembe esik, tryy azt a felek olyan fokll szerződésszegésnek tekintik, amely
alapjánMegrendeló -kfutéritési kötelezettség nélktil- egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát.

Megrendelő elállhat a szerződéstől akkor is' ha a teljesítésí határidő előtt nyilvánvalóvá válik'
hogy Szállító olyan számottevő késedelemmel tud csak teljesíteni, hogy Megrendelőnek a

teljesítés már nem áll érdekében. Az e pontban meghatározott esetekben Megrendelő jogosulttá

válik a meghiúsulási kötbéne is'

7.5, Szeruődő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból szűnik
meg, amelyért SzáIIitó a felelős, Szállítónak meghiúsulási körbért kell fizetnie Megrendelő
részére. A meghiúsulási kötbér mértéke az Áfa összegét nem tartalmaző száIlítási díj 10 oÁ-ának

megfelelő összeg. Szerződő felek a szerzodés meghiúsulásának tekintik ktilönösen azt, ha

Megrendelő a hibás vagy a késedelmes teljesítés miatt eláll a jelen szerződéstől.

7.6. Bármely kötbér megftzetése SzáIIitőt nem mentesíti aZ egyéb jogkövetkezmények alól'
Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

7.7, Megrendelő elállhat a szerződéstőI az alábbi esetekben is:

- Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
- Szállítő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

8. Garanciavállalás, jótállás:

8.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Szállítő a szeruődés a|áírásával a je|en szerződés tárgyát

képező PVC csizmára, védőbakancsra, PVC melles csizmára' lánckesztyűre, védősisakra és

védőnlházatra vonatkoz őan 6 hónap _ teljes köní - jótállást vállal.

8.2. Megrendelő a jőtállás körébe tartoző hibák észlelése esetében haladéktalanul' de legkésőbb 2
napon belül köteles Szállítót írásban (postai úton, faxon, vagy e-mailben) értesíteni a hiba
felmerüléséről, jellegéről, valamint aZ áItala érvényesíteni kívánt garanciális igényekről
(hibaje1entés). Szállító a Megrendelő értesítése a|apján köteles a hibát Megrendelő igényeinek
megfelelően a hibaelháritás megkezdésétől számitott 5 munkanapon belül elhárítani
(hibae1hárítás). Amennyiben a hiba a javítás megkezdésétől számitott 5 munkanapon belül nem

hárítható el, SzáIlitő köteles biztosítani Megrendelő számára a csere lehetőségét.

8.3. Felek rÓgzítlk továbbá, hogy a garanciális hibaelhárítás körében kicserélt védőnlházatra,
védőeszkózre nézve a garanciavállalás időtartama a kicserélés időpontjávalujra elkezdődik'

8.4. Felek rögzítík, hogy Szállitő a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást és

költségtérítést nem követelhet.

9. Titoktartás

9.l, Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a

teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik'
Ez nem vonatkozik affa aZ információra, mely titokban lzrtását jogszabáIy előírása nem teszi
1ehetővé.

9.2. Szeruődő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt' 80. $-ának (3) bekezdése szerint nem
korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ



nyilvánosságrahozatala' mely a közérdeKí adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános
adatra vonatkozó külön törvényben megltatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség
alá esik'

10. Egyéb rendelkezések:

l0.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szállítási szeruődést- különös tekintettel avételána,
illetve a felek jogaira és kötelezettségeire - a Kbt. 132. $-ában is foglalt esetben csak közös

megegyezéssel, írásban módosíthatj ák'

I0.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Kbt. 125.$ (4), (5), (6) bekezdésében foglaltakat magukranézve

kötelezőnek ismerik el.

10.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket

elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni'

10.4. Szeruódó felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a 2011. évi LXVI tv. 5.$ (5)

bekezdése alapján az Allami Számvevőszék jogosult ellenőrizni az állami költségvetésből

gazdáLkodő szervek, mint megrendelők által megkötött szerződéseket mind a megrendelőnél,

mind pedig a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyl gazdáLkodő szervezetnél.

10.5. A jelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó

rendelkezé sei az irányadóak.

10.6. Je|en szerződés 6 (hat) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült,

melyet felek arrnak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
j óváhagyól ag írtak aIá.

Budapest, 2012.július 02..,
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Tóth Tibor
ügyvezető
FETTI Kft.

Szá1lító

Igazgatőság

Pénzügyi elleni egvzés :


