
7. sz. melléklet 

 

Adásvételi keretszerződés 

 

amely létrejött a Fővárosi Állat- és Növénykert által lebonyolított, közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő beszerzési eljárás eredményeként, a „Állatok almozására szolgáló forgács, alom és 

pellet beszállítása a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében 

álló területek vonatkozásában – 2020” tárgyban (a továbbiakban beszerzési eljárás) 

egyrészről 

 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

képviseli: Szabó Roland,  főigazgató  

telefon, fax:  273-4920   

székhelye :  1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. . 

adószáma :  15490658-2-42  

számlavezető hitelintézet:   OTP Bank Nyrt. 

bankszámlaszáma :  11784009-15490658-00000000 

 

továbbiakban mint  Vevő,    

másrészről 

 

képviseli:  

telefon:   

fax:  

e-mail:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:   

adószáma:   

számlavezető hitelintézet:   

bankszámlaszáma:  

 

mint Eladó, (a továbbiakban Eladó) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:  

 

Előzmények 

Eladó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő ajánlatot 

nyújtott be a beszerzési eljárás során, amely a legalacsonyabb ár értékelési szempontok 

alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került 

kiválasztásra, és Vevő Eladót hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

A nyertes ajánlata: 

………………………………../SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/ 

 

Jelen szerződés saját szabályok szerinti beszerzési eljárás (ajánlatkérés) keretében kerül 

megkötésre. 

 

1.  A szerződés tárgya és a megrendelés menete, valamint a szállítás 



Jelen szerződés tárgya a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a 

kezelésében álló területekre forgács, alom és pellet (a továbbiakban: Termékek) 

alkalmankénti (Vevő eseti igényei (megrendelése) szerinti) szállítása, a jelen szerződés 1. 

számú mellékletében meghatározott maximum mennyiségben, azzal, hogy az 1. sz. 

mellékletben meghatározott maximum mennyiségek tekintetében Vevő nem köteles lehívni 

a maximális mennyiséget. 

 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vevő megrendeli, Eladó elvállalja a 

• Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) és a 

hozzátartozó 

• Margitszigeti Vadaspark (Budapest, XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.) 

• és a Hungária krt-i telephely (1146 Budapest, Hungária krt. 219-221.) 

• valamint egyéb kezelésében álló területek 

területeiről a jelen pontban megjelölt területekre történő forgács, alom, pellet alkalmankénti 

(Vevő eseti igényei szerinti) szállítását. 

 

2. Felek rögzítik, hogy Eladó kizárólag az egyes Egyedi Megrendelés alapján jogosult és 

köteles teljesíteni. Az Egyedi Megrendelésre a jelen szerződésben meghatározott 

kapcsolattartó jogosult, aki az alábbi személy: 

 

 név 

 Elérhetősége: (telefonszám), e-mail címe 

 

3. Az Eladó a jelen szerződésben megjelölt Termékeket a jelen szerződés 1. számú 

mellékletében csatolt árlistában megjelölt áron köteles szállítani. A Vevő közvetlen 

megrendelés útján, a Vevő egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni 

kívánt specifikációjú termékek és mennyiségek alapján termékkosarat készít és Eladó azt 

köteles leszállítani a jelen szerződésben meghatározott határidőn belül, az Egyedi 

Megrendelésben foglalt helyszínre (telephelyre). Egyedi megrendelések havi 

rendszerességgel történnek a felmerülő igénytől függően. A megrendelések teljesítésének 

határideje – azaz a jelen szerződésben megjelölt áruknak a Vevő által megjelölt 

telephelyre/székhelyre történő leszállítása - a megrendelés 4. pont szerinti kézhezvételétől 

számított 48 óra. A teljesítési hely minden esetben az Egyedi Megrendelésekben kerül 

megjelölésre. 

 

4. Az Egyedi Megrendelések eladói teljesítésének határideje: a kézhezvételtől (azaz az 

elektronikus levélnek az Eladó jelen pontban megjelölt kapcsolattartójának e-mail címére 

történő megküldése) számított 48 órán belül. Az Egyedi Megrendelést a Vevő a jelen 

pontban megjelölt Egyedi Megrendelések kezeléséért felelős kapcsolattartó részére juttatja 

el e-mail formában, melyet az Eladó köteles a megküldést követő 1 (azaz egy) munkanapon 

belül visszaigazolni. A visszaigazolás időpontja a kézhezvétel (azaz az elektronikus 

levélnek a Vevő jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartójának e-mail címére történő 

megküldése) időpontja. Amennyiben az Eladó az elektronikus levél megküldést követő 1 

(azaz egy) munkanapon belül nem igazolja vissza az e-mail kézhezvételét, úgy a következő 

munkanap 17:00 óra visszaigazolás nélküli elteltét követően a kézhezvételt a Felek 

vélelmezik. 

 



 név 

 Elérhetősége: (telefonszám), e-mail címe 

 

5. Az Eladó teljesítése minden tekintetben meg kell, hogy feleljen a jelen szerződésben, annak 

mellékleteiben, valamint az Egyedi Megrendelésekben meghatározott követelményeknek. 

6. Mennyiségi- és minőségi átvétel 

6.1. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha az Eladó és az általa átadott, a jelen szerződés 

tárgyát képező Termékek a jelen szerződésben és az Egyedi Megrendelésekben 

meghatározott feltételeket, illetve az azok teljesítése körében kapott utasításokat a Vevő 

érdekének szem előtt tartásával, határidőben, maradéktalanul, a mellékletekben 

meghatározott minőségben hiba- és hiánymentesen teljesítik és kielégítik. Ehhez a Felek 

az alábbi pontok szerinti minőségi- és mennyiségi átadás-átvételi eljárást alkalmazzák: 

6.1.2. Az Eladó köteles a leszállított árut a Vevő telephelyén minőségi és mennyiségi 

ellenőrzésre a Vevő részére átadni, majd az ellenőrzést követően a telephelyen 

az Eladó járműről lepakolni. 

6.1.3. A mennyiség szerinti átvétel a csomagolt és/vagy mérlegelt Termékek nettó 

súlya, térfogata és/vagy darabszám szerinti átvételével történik. A súly vagy 

űrmérték használata esetén a meghatározott mennyiségű Termékeket az 1. sz. 

mellékletben meghatározottal azonos minőség szerint kell az Eladónak 

szolgáltatnia, azzal, hogy a jelen szerződésben, illetve annak mellékleteiben 

előírt, vagy az azzal egyenértékű Termékeket kell leszállítani. A műszaki 

leírásában meghatározott követelmények, feltételek (4. számú melléklet) a Vevő 

minimális előírásai, a Vevő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel 

rendelkező Termékek is szállíthat. 

6.1.4. A Vevő a mennyiségi átvételt haladéktalanul köteles a saját telephelyén 

elvégezni. A Vevő a csomagolással és/vagy szállítással és/vagy a konkrét 

Termékekkel kapcsolatos minőségi kifogást az Eladó képviselőjének 

haladéktalanul köteles megtenni. Az Eladó – amennyiben az igényt vitatja – 

köteles az értesítés kézhezvételét követő huszonnégy (24) órán belül a kifogás 

tárgyában történő közös vizsgálat és jegyzőkönyv készítés végett a Vevő 

telephelyére küldeni felelős képviselőjét. Amennyiben a közös vizsgálat 

eredményeként a Felek között véleményeltérés áll fenn, a konkrét leszállított 

Termékekből a közösen vett mintát (amennyiben szükséges ismételt közös 

mintavétellel) független szakértői vizsgálatnak vetik alá. 

6.2. Az Eladó kifogástalan teljesítéséről eseti megrendelésenként az Egyedi Megrendelésben 

foglalt teljes mennyiség átadás-átvételét követően a Vevő legkésőbb 15 napon belül 

írásban nyilatkozik (teljesítésigazolás). 

6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő köteles a valóságnak megfelelő 

jegyzőkönyvet felvenni, ha a Termékek átvételekor olyan rendellenességet észlel, - akár 

a csomagolásban, akár a takarmányon-, amelyről alappal feltételezhető, hogy az a 

fuvarozás során következett be. A Vevő a jegyzőkönyvet és az igényérvényesítéshez 

szükséges egyéb okiratokat haladéktalanul köteles az Eladónak átadni. 

6.4. Az Eladó köteles garantálni, hogy az általa leszállított Termékek alkalmasak arra célra, 

amelyre a Vevő azokat igényelte. Az állatok épségét vagy egészségét veszélyeztető, nem 

megfelelő szállítmány átvételére a Vevő nem kötelezett. Erre vonatkozó vizsgálat vita 

esetén 6.3 pont szerint járnak el a Felek. 

6.5. Az Eladó szavatolja, hogy a leszállított Termékek megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályoknak, valamint a jelen szerződésben előírt minőségi feltételeknek. 



6.6. Minőségi követelmények és kifogások rendezése: az Eladó szavatolja a leszállított 

Termékekre vonatkozóan, hogy az a minőségét a felhasználásig megőrzi az állatokra 

előírt tárolási hőmérséklet és az esetleges szükséges egyéb tárolási feltételek betartása 

esetén. 

6.7. A hibás csomagolás, vagy a kiszállítás során megsérült csomagolás miatt minőségi hibás 

áruhoz kapcsolódóan a minőségi kifogást a Vevő csak a kérdéses Egyedi Megrendelés 

szerinti Termékek minőségi átadás-átvétele során érvényesíthet. 

6.8. A minőségi kifogás alá eső terméket, amennyiben Vevő nem él hibás teljesítési kötbér 

igényével, az Eladó köteles díjmentesen visszaszállítani és a pótlásról a lehető 

legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 napon belül intézkedni, ha azt a Vevő 

igényli. A Vevőnek jogában áll jelezni, hogy okafogyottság kapcsán ismételt szállítást 

nem igényel.  

6.9. Hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult a Vevő, amennyiben a Termékek 

minősége nem szerződésszerű. Ilyenkor a Vevő dönthet úgy is, hogy átveszi minőségi 

kifogás mellett, ebben az esetben hibás teljesítési kötbért alkalmaz a jelen szerződés 13. 

pontja szerint. 

6.10. Vevő a felhasználás során további minőségi kifogás érvényesítésére jogosult. 

Amennyiben Vevő a Termékek szavatolt felhasználási idején belül a dokumentált 

felhasználás során a Termékekkel kapcsolatban nem megfelelő minőséget tapasztal, az 

erre vonatkozó kifogását — jegyzőkönyv és fotó csatolásával — 48 órán belül jogosult 

Eladó felé elektronikus úton is előterjeszteni és a jelen szerződés 13. pontja szerint élhet 

hibás teljesítési igényével. Amennyiben ezt a másik Fél vitatja, a jelzést követően a Felek 

a 6.1.4. pont szerint kötelesek eljárni. 

6.11. Eladó a kifogásolt minőségű Termékeket a Vevő érdekkörébe eső károkozás bizonyítása 

hiányában köteles haladéktalanul díjmentesen elszállítani, amennyiben a Vevő nem él a 

13. pontja szerinti hibás teljesítési kötbér igényével, és helyette a Vevő által megjelölt, de 

legfeljebb 5 naptári napon belül az elszállított mennyiséggel egyező mennyiségű, új 

Terméket vagy Termékeket a Vevő által megjelölt telephelyre díjmentesen beszállítani. 

Ebben az esetben Vevő a késedelmi kötbér szabályai szerint jár el a 13. pontja szerint. 

6.12. A nem megfelelő minőségi Termékek helyetti új áru beszállítása nem zárja ki Vevő 

kárigényére vonatkozó egyéb igényei érvényesítését. 

7. Jelen szerződés a szerződés mindkét Fél általi aláíráskor lép hatályba, amennyiben 

valamely Fél később írja alá, úgy a későbbi időpontban. A szerződést a Felek a jelen 

keretszerződés aláírásának napjától számított 6 hónapig terjedő határozott időtartamra 

kötik, azzal, hogy amennyiben a határozott időtartam alatt a keretszerződés keretösszege, 

azaz mindösszesen nettó 3 141 000 HUF kimerül, a jelen keretszerződés a keret 

kimerüléséig van hatályban, tehát a keretösszeg elérésekor a jelen szerződés minden 

további jogcselekmény nélkül automatikusan hatályát veszti. 

8. A Vevőnek a szerződés hatályának lejárta előtt legalább 15 nappal korábban, írásban közölt 

egyoldalú nyilatkozattal lehetősége van a keretszerződés meghosszabbítására legfeljebb 

kettő alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal, amennyiben a keretösszeg még 

nem merült ki. 

9. A teljesítés helye a Vevő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.), a Margitszigeti 

Vadaspark (Budapest, XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.) és a Vevő Hungária krt-i 

telephelye (1146 Budapest, Hungária krt. 219-221.) valamint egyéb kezelésében álló 

területek. 



10. A jelen szerződés szerinti forgács, alom, pellet 1. számú mellékletben meghatározott 

maximum mennyiségeinek vételének ellenértéke mindösszesen nettó - Ft + ÁFA. /Nyertes 

ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő/ Vevő a szerződés hatálya alatt kizárólag az 1. számú 

mellékletben foglalt tételek megrendelésére van módja, az 1. számú mellékletben rögzített 

árakon.  

11. Az Eladó a tárgyhavi teljesítést követően jogosult számla benyújtására, - amennyiben a 

Vevő minőségi vagy egyéb kifogással nem élt utólag, havonta egy alkalommal a tárgyhót 

követő hó 5. napjáig, Vevő által kiállított teljesítésigazolás ellenében. A számlát a Vevő 

annak kézhezvételétől számított harminc napon belül átutalással egyenlíti ki. 

12. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF) 

13. A szerződést megerősítő és biztosító jogintézmények 

Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős a jelen szerződésben foglalt feladatot 

határidőre nem, vagy nem a jelen szerződés vagy az Egyedi Megrendelés rendelkezéseinek 

megfelelően teljesíti, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér, továbbá a kötbért 

meghaladóan kártérítés fizetésére köteles. 

 

a. Késedelmi kötbér: 

Vevő a szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megjelölt teljesítési véghatáridő, 

vagy ha ilyet kikötött, a részhatáridők tekintetében késedelmi kötbér érvényesítésére 

jogosult. Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha a szerződésben 

illetőleg az az alapján adott Egyedi Megrendelésben meghatározott kötelezettségeit olyan 

okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja az Egyedi 

Megrendelés késedelemmel érintett részére eső nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér 

mértéke: naptári napban meghatározott teljesítési határidő esetén a kötbéralap 1%-

a/naptári nap. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma az Egyedi Megrendelés 

szerinti nettó díj 15 %-át nem haladhatja meg, de legalább 20.000 HUF Egyedi 

Megrendelésenként. 

 

b. Hibás teljesítési kötbér: 

A jelen szerződés 6. pont alpontjaiban foglalt minőségi kifogás esetén, amennyiben Vevő 

nem kéri a hibás teljesítés javítását, vagy kicserélését hibás teljesítés esetén hibás 

teljesítési kötbér mértéke 15%, alapja az Egyedi Megrendelésben foglalt hibás 

teljesítéssel érintett részére eső nettó ellenérték.  

 

c. Meghiúsulási kötbér: 

Amennyiben jelen szerződés olyan okból, amelyért az Eladó felelős meghiúsul, az Eladó 

meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni. A kötbér alapja a nettó havi Egyedi 

Megrendelésre eső díj. A kötbér mértéke: 20%, de minimum 20.000 HUF Egyedi 

Megrendelésenként. Amennyiben három Egyedi Megrendelés is meghiúsul és a Vevő 

nem tudja kimenteni magát a 28. pont szerint, a Vevő jogosult felmondani a jelen 

szerződést. Ebben az esetben a teljes előirányzott megrendelésre eső díj 20%-a minősül 

meghiúsulási kötbérnek. Amennyiben a teljes szerződés meghiúsul a meghiúsulási kötbér 

mértéke a jelen szerződés 7. pontja szerinti teljes nettó keretösszegre vetített ellenérték 

20%.-a. 

 

14. Ha az Egyedi Megrendelésben meghatározott teljesítési véghatáridő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladó a vállalt feladatait olyan okból, amelyért felelős csak 

olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy az Egyedi Megrendelés teljesítése a 



Vevőnek már nem áll érdekében, a Vevő az Egyedi Megrendelést – Eladó felé fennálló 

kártérítési kötelezettség nélkül – egyoldalú jognyilatkozattal (elállás) megszüntetheti, 

meghiúsulási kötbér és az azt meghaladó igazolt kárai érvényesítési jogának fenntartása 

mellett. 

15. A felek kötelesek a Ptk. 6:126. §-a szerint, akadályközlési kötelezettség szabályai szerint 

eljárni, azaz, a Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely 

kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik 

félnek közlés nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával 

okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős. 

16. Ha az Egyedi Megrendelésben foglalt, meghatározott teljesítési véghatáridő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz, a Vevő a fogyatékosságok 

kiküszöbölésére kitűzött határidő sikertelen eltelte után is gyakorolhatja a hibás 

teljesítésből eredő jogait, vagy a döntésétől függően a kárainak enyhítése érdekében a 

teljesítési véghatáridő eltelte előtt Egyedi Megrendelést – Eladó felé fennálló kártérítési 

kötelezettség nélkül – egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetheti, meghiúsulási kötbér és 

az azt meghaladó igazolt kárai érvényesítési jogának fenntartása mellett. 

17. Amennyiben az Eladó tevékenységére visszavezethető okból a Vevőnek vagy harmadik 

személynek kára származik, az Eladó köteles azt megtéríteni a szerződésszegéssel okozott 

károkért való felelősség szabályai szerint. 

18. Amennyiben Eladó a Beszerzési Eljárásban beadott nyertes ajánlata alapján megjelölte, 

hogy a szerződése teljesítéséhez alvállalkozó (más személy) közreműködését veszi 

igénybe, az igénybevett alvállalkozó (más személy) magatartásáért úgy felel, mintha maga 

járt volna el. Eladó kizárólag a Vevő előzetes írásbeli értesítése alapján vonhat be 

alvállalkozót. 

19. Ha a kötelezettnek más személy igénybevételére nem volt joga, felelős mindazokért a 

károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

20. A kötelezett a közreműködővel szemben - annak szerződésszegése miatt - mindaddig 

érvényesítheti jogait, amíg a jogosulttal szemben helytállni tartozik. 

21. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkákat mindenkor az érvényben lévő, 

vonatkozó jogszabályoknak, rendeleteknek és munkavédelmi előírásoknak megfelelően 

végzi.  

22. A jelen szerződés megszűnik: 

a) a határozott idő lejártával; 

b) a Keretmennyiség kimerülésével 

c)  bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével. 

d) A 23. a 24. és a 25., 26. pontban meghatározott estekben azonnali hatályú felmondás 

esetén. 

23. A Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben (súlyos 

szerződésszegés): 

a) Az Eladó az Eseti Megrendelésekkel érintetett részszállításokkal három hónapon 

belül háromszor késedelmesen teljesített. 

b) Amennyiben három Egyedi megrendelés is meghiúsul. 

c) Vevő elállhat a szerződéstől, amennyiben Eladó a keretszerződés teljesítését, azaz az 

első Egyedi Megrendelés teljesítését a kézhezvételtől számítottan 5 munkanapon 

belül nem kezdi meg, és Vevő felszólítására további 2 munkanapon belül nem teljesít. 



24. Vevő felmondhatja az Egyedi Megrendelést, amennyiben Eladó rossz minőségű árut 

szállít, mely nem felel meg az adott célnak, és utóbb sem szállít megfelelő minőségű árut. 

Ebben az esetben a 13. pont szerinti meghiúsulási kötbért köteles fizetni az Eladó, a 

keretszerződés felmondására azonban nem kerül sor. Vevő továbbá azonnali hatállyal 

elállhat az Egyedi Megrendeléstől, amennyiben az Egyedi Megrendelést az arra vonatkozó 

késedelmi kötbérmaximum elérését követően sem teljesítette.  

25. Ebben az esetben az Egyedi megrendelés vonatkozásában Vevő meghiúsulási kötbérre is 

jogosult. 

26. Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vevő: 

a) A teljesítésigazolást jelen szerződésben foglalt határidőre nem állítja ki, és Eladó 

írásbeli felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított további 15 munkanapon 

belül sem állítja azt ki.  

b) A Vevő fizetési kötelezettségének a jelen szerződés szerinti határidőben nem tesz 

eleget és Eladó írásbeli felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított további 

30 munkanapon belül sem tesz eleget. 

27. Amennyiben bármelyik Fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti és a 

kötelezettségszegés sérelem nélkül orvosolható, a másik Fél jogosult a kötelezettségét 

megszegő Felet észszerű határidő megjelölésével az orvoslásra felszólítani.  

28. A Felek kötelezettségeinek kimentésére csak az ad lehetőséget, ha a szerződésszegő fél 

bizonyítja, hogy a késedelem és adott esetben a késedelem által okozott kár olyan, 

érdekkörén kívüli okra vezethető vissza, amely nem volt elhárítható, és a szerződéskötés 

időpontjában nem kellett az akadállyal számolnia. A releváns oknak a szerződéskötéskor 

előreláthatatlannak, a szerződésszegő fél érdekkörén, tevékenységi és ellenőrzési körén 

kívül esőnek és a szerződésszegéskor elháríthatatlannak kell lennie. 

29. Amennyiben a kötelezettségszegés nem orvosolható, vagy ha a kötelezettséget megszegő 

Fél a felszólításnak kézhezvételétől számítva a megjelölt észszerű határidőn belül nem 

orvosolja a szerződésszegését, akkor a másik Fél jogosult a jelen szerződést bármilyen 

további felhívás vagy követelmény teljesítése nélkül a másik Félhez intézett írásbeli 

nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani.  

30. A Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá amennyiben: 

a) Az Eladó bármelyik Egyedi Vevő Szerződés teljesítését jogszerűtlenül megtagadja; 

b) Az Eladó bármelyik Egyedi Vevő Szerződés szerinti teljesítése, az Eladónak felróható 

okokból, a Vevő által tűzött póthatáridő lejártakor sem felel meg az Egyedi Vevő 

Szerződésben rögzítetteknek; és az Eladó bármelyik Egyedi Vevő Szerződés 

teljesítésére részben vagy egészben, az Eladónak felróható okokból képtelenné válik. 

31. A Vevő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Eladó a 

jelen szerződésben foglalt kötelezettségét 3 alkalommal késedelmesen teljesíti, illetve az 

Eladó egyéb, jelen szerződésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, és azt a Vevő 

írásbeli felszólítását követő 1 munkanapon belül sem teljesíti. 13. pont szerinti 

meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

32. Az Eladó jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, 

ha a Vevő annak ellenére nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, hogy a számlát átvette 

és nem kifogásolta meg. Az Eladó köteles írásban további 60 napos póthatáridő 

biztosításával felhívni a Vevőt fizetési kötelezettsége teljesítésére, és amennyiben erre nem 

kerül sor, úgy a rendkívüli felmondás joga megilleti.  

33. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.  



34. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek kölcsönös egyetértésével van 

lehetőség. 

35. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 

alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 

ajánlatában nem nevezett meg. 

36. Az Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely 

a beszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az olyan 

alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki 

vagy amely a beszerzési eljárásban részt vett a Eladó alkalmasságának igazolásában, csak 

a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, 

ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - 

beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a 

szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha 

az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, melyeknek az Eladó a beszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval 

együtt felelt meg. 

37. Eladó kijelenti, hogy a szállítást végző szállítójárműre vonatkozóan a Margitszigetre 

történő behajtást lehetővé tévő engedélyt megszerzi.  

38. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, - mivel a 

szerződés szerinti ellenérték forrása (részben) költségvetésből származó pénzeszköz – a 

szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 

jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. 

39. A jelen szerződésből származó esetleges jogviták eldöntését illetően a Szerződő Felek 

megállapodnak abban, hogy ezek rendezése érdekében egyeztetést tartanak, a vitákat 

elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre a 

hatáskörtől függően az illetékes bíróság döntését tekintik magukra nézve kötelezőnek. 

40. Adatvédelmi rendelkezések 

a) Eladó képviselője az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011 Korm. rendelet 50 § (1a) pontja alapján jelen Szerződés aláírásával 

nyilatkozik, hogy az Eladó átlátható szervezetnek minősül. Nyilatkozik továbbá, hogy 

tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 

köteles Vevőt, mint költségvetési szervet tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a valótlan 

tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló 

felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 

Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3 

§ (1) bekezdés 1. pontja határozza meg. Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az átláthatóság ellenőrzése céljából a Vevő jogosult 

az Áht. 55 § -ában meghatározott adatokat kezelni. 

b) Az átláthatóság ellenőrzése érdekében a Eladó a szerződéskötést megelőzően az 

átláthatósággal összefüggő, az Áht. 55 § - ában meghatározott adatokról cégszerűen 

aláírt nyilatkozatot adott át Vevőnek. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a fenti 

nyilatkozatban foglalt adatokban változás áll be, a Eladó köteles azt a Vevőnek 

bejelenteni. 

c) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése érdekében a Felek 

természetes személy képviselői, alkalmazottai, egyéb közreműködői (a továbbiakban 

együttesen: közreműködők) nevének, beosztásának és munkahelyi elérhetőségeinek, 

mint személyes adatoknak a kezelésére kerül sor. Az adatkezelés célja a szerződés 



előkészítése, megkötése, a szerződés teljesítése során keletkező dokumentumok 

elkészítése, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a Feleknek a szerződés 

teljesítéséhez fűződő jogos érdeke, az adatkezelés módjai a személyes adatok rögzítése, 

tárolása, felhasználása, törlése. A Felek a személyes adatokat a szerződés tárgya szerinti 

iratkezelési megőrzési idő lejáratáig kezelik. A személyes adatok forrásai saját 

közreműködői tekintetében az adott szerződő Felek, mint adatkezelők, akik a szerződés 

aláírásával kijelentik, hogy a saját közreműködőiket a jelen pont szerinti adatkezelésről 

igazolható módon tájékoztatták és az adatkezeléshez való hozzájárulásukat beszerezték.  

d) Eladó tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony 

teljesítésének céljából a szerződés aláírása vagy teljesítése során 

e) Kivitelező által átadott, vagy 

f) a feladatokból adódó szükségszerűségből a Vevő tudomására jutott, 

g) a szerződés aláírásához vagy teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges - a jelen 

szerződés megkötésében vagy teljesítésében személyesen közreműködő természetes 

személyek – személyes adatait a Vevő kezeli. 

h) Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett személy 

részéről felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes adatainak 

átadásához és kezeléséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

i) Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a tudomására jutott személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Eladó által megadott e-mail címen 

tájékoztatja. Vevő kötelezettséget vállal arra, illetve felelősséggel tartozik azért, hogy a 

megadott e-mail cím valós, azt az érintett kizárólagosan használja. 

j) Vevő kijelenti, és vállalja, hogy a jelen szerződéses jogviszony keretében kizárólag a 

GDPR szabályainak betartásával kezel a szerződéssel összefüggésben tudomására jutott 

személyes adatot. 

41. A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt 2 azaz kettő számú magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet. 

 

Budapest, 2020. év nap 
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A vállalkozási szerződés mellékletei: 

1. számú melléklet: A beszállítandó forgács, alom, pellet szállítására irányadó 



mennyiségek és árak (tételes árlista)  

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat – BESZERZÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN 

BENYÚJTOTT NYILATKOZAT SZERINT 

3. számú melléklet: Egyedi megrendelő minta 

4. számú melléklet: Műszaki leírás 



1. számú melléklet 

 

„Állatok almozására szolgáló forgács, alom és pellet beszállítása a Fővárosi Állat- és Növénykert 

székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában – 2020” 

 

AJÁNLAT SZERINT 

 

 

 



2. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet 

fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 

gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 

visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, 

valamint költségvetési támogatás nyújtásához 

 

 

1. A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási 

címpéldány alapján): 

 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 

Magyarország): 

 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 

neve: 

 

Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 

Tényleges tulajdonosainak neve és 

személyigazolvány száma, tulajdoni 

hányada, befolyásának és szavazati 

jogának mértéke: 

 

A gazdálkodó szervezetben 

közvetlenül vagy közvetve több mint 

25%-os tulajdoni részesedéssel, 

befolyással vagy szavazati joggal 

rendelkező jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező 

szervezet neve, tulajdoni hányada, 

befolyása és szavazati jogának 

mértéke: 

 

tényleges tulajdonosainak természetes 

személyazonosító adatai, tulajdoni 

hányada, befolyásának és szavazati 

jogának mértéke: 

 

adóilletősége:  

ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 

kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

 

 

2. Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett 

gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható 



szervezetnek minősül: 

a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető, 

b) a szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 

a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 

3. Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a 

jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem 

(vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) 

bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés 

semmis. 

 

Kelt: ________________________ 

 

 

 

 

 ____________________________ ______________________________ 

 aláírás aláírás 

 



3. sz. melléklet 
EGYEDI MEGRENDELÉS 

 

 

Előzmények: A Felek között „20…” „……………………” „…” napján létrejött ................. 
számon Adásvételi Keretszerződés aláírásával az Eladó az „Állatok almozására szolgáló forgács, 
alom és pellet beszállítása a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a 
kezelésében álló területek vonatkozásában – 2020” tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás 
eredményeképpen az adásvételi keretszerződés 1. számú mellékletében nevesített termékek 
szállítását vállalta azzal, hogy a termékek konkrét esetben történő szállítása esetén a Felek a jelen 
Megrendelésben foglaltak szerint járnak el. 
A Felek között az Egyedi Megrendelés alapján a szállítási szolgáltatások vonatkozásában létrejövő 
szerződésekre és azok teljesítésére az adásvételi keretszerződésben írtak irányadók. 

Egyedi megrendelés iránti igény bejelentése:  

Hivatkozással a fenti adásvételi keretszerződésben rögzítettekre, a Vevő az alábbiak szerint kíván 
egyedi megrendelést benyújtani: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………… 

Teljesítés helye:   ................................................... /A Keretszerződés 3.4. pontja az irányadó/ 

Számlázási cím:  ...................................................................................................................................  

 

Átvételre jogosult neve és elérhetősége:  .........................................................................................  

 

Különleges kérések: ............................................................................................................................  

 

Teljesítési határidő: .................................................  /A Keretszerződés 3.4. pontja az irányadó/ 
 
Kérem, hogy az Eladó szíveskedjék a Keretszerződés szerint 1 munkanapon belül visszaigazolni! 
/A Keretszerződés 3.4. pontja szerint a visszaigazolás időpontja a kézhezvétel időpontja. 
Amennyiben a megküldést követő 1 munkanapon belül nem igazolja vissza, úgy a következő 
munkanap 17:00 óra visszaigazolás nélküli elteltét követően a kézhezvételt a Felek vélelmezik./ 
 
 
Kelt: Budapest, „………” év „…………..” hónap „…….” nap 
 
 

 ……………………………… 
  Vevő képviseletében 
  



ELADÓ TÖLTI KI!!! 

Alulírott, …………………………. az Eladó képviseletében ezennel visszaigazolom, hogy a Vevő 
fenti igénylésének és kapcsolódó kéréseinek az Eladó az ajánlatban meghatározott szerződéses árak 
alapján az alábbi díjazás szerint eleget tud tenni: 

……….……………………………………. 

……….……………………………………. 

…………………………………………….. 

A díj összege összesen: ……………………… + ÁFA. 

 

Kelt: .............t, „..............” év „.....................” hónap „......” nap 

        …………………………. 
        Eladó képviseletében 

 



4. számú melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

„Állatok almozására szolgáló forgács, alom és pellet beszállítása a Fővárosi Állat- és 

Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában – 

2020” 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljáráshoz 

Állatok almozására szolgáló forgács, alom, valamint pellet beszállítása a Fővárosi Állat- és 

Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában, nettó 

3.141.000 forint keretösszegben.   

A meghatározott tételek és mennyiségek, mint irányadó éves mennyiségek, az előző éves 

tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, azzal, hogy jelen beszerzési eljárás 

eredményeképpen megkötendő keretszerződés keretében nem vállal az ajánlatkérőként 

szerződő fél kötelezettséget az összes tétel lehívására és a keretösszeg teljes kimerítésére a 

keretszerződés hatálya alatt, de az ajánlattételi felhívásban nem szereplő tétel lehívására a 

Keretszerződés alapján az ajánlatkérőként szerződő fél nem jogosult. 

A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális 

előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is 

tehető ajánlat; ezt azonban ajánlatkérő nem értékeli. 

A beszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a kapcsolódó jogszabályokban foglaltaknak 

való megfelelőségről. 

A szerződés időtartama: 6 hónap, azzal, hogy amennyiben a keretszerződés keretösszege, azaz 

a nettó 3.141.000 HUF kimerül, a jelen keretszerződés a keret kimerüléséig van hatályban 

(Keretszerződés hatálya). A szerződés legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 

hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg még nem merült ki. A 

meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően 

tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.  

A teljesítés helye: Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.), a 

Margitszigeti Vadaspark (Budapest, XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.) és az ajánlatkérő 

Hungária krt-i telephelye (1146 Budapest, Hungária krt. 219-221.) és egyéb kezelésében álló 

területek. 

NUTS-kód: HU 101 

A teljesítés módja és szállítás ütemezése: A mellékelt szerződéstervezet szerint. 

 



A Keretszerződés hatálya alatt az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező termékek 

megrendelésére jogosult az ajánlatkérőként szerződő fél (Vevő): 

Tétel megnevezése Kiszerelés 
Mennyiségi 

egység 

Előirányzott 

mennyiség 
Műszaki paraméterek 

Préselt szalma 

pellet 

300%nedvszívó 

képességgel 

csomag (5 

kg) 
kg 300 

100% ban természetes 

préselt szalma pellet. 

300% nedvszívó 

képességgel 

Natur bio fapellett 
csomag 

(15 kg) 
kg 1 700 100% ban természetes 

préselt fapellett 

Fenyő forgács 
bála (20 

kg) 
kg 7 500 

vákumcsomagolt, 

pormentes 

Bükkfa hasíték 

alom nr 8 

zsák (15 

kg) 
kg 1 600 

100% -ban természetes, 

tisztított és szárított 

bükkfa apríték  

Bükkfa hasíték 

alom nr 6 

zsák (15 

kg) 
kg 1 600 

100% -ban természetes, 

tisztított és szárított 

bükkfa apríték  

 


