
" CrtlCCTTI fővárosi■ WlVC I UwíL KÉMÉNYSEPRŐtPARl KFT.

BUDAPEST I

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

FO-00236889
amely létrejött egyrészről a

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

Cégjegyzékszám: 01-09-466332
Adószám: 12109584-2-42 —7—

Képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezetc
önálló cégjegyzési jogkörrel I Szugló u. 9--| 5 IKTATÓ BÉLYEGZŐ
- a továbbiakban: Mevő -

másrészről a

H+H Uniform Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári 

Cégjegyzékszám: 19-09-502260 
Adószám: 11335571219

Képviseli: Horváth István ügyvezető, 
önálló cégjegyzési jogkörrel
- a továbbiakban: Eladó -

- a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek -

Dátum;

J

Sorszám;
2020 OKI 1 g,

I Szervezeti egység
I megnevezése:

ÜGYINTÉZŐ;
Melléklet; db | Irattári

tételszám:

iktatószám

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya, méretfelvételi eljárás, teljesítési hely és határidő

1.1. Vevő megrendeli. Eladó elvállalja a jelen szerződés megkötését megelőző 
beszerzési eljárásban a Vevő által meghatározott műszaki leírásban rögzített 
műszaki paramétereknek megfelelő, új munkaruhák - esőkabát, törölköző, zakó, 
rövidujjú póló, hosszú ujjú póló - (a továbbiakban egységesen: „Munkaruhák”) Vevő 
részére történő leszállítását. Felek rögzítik, hogy Vevő kifejezetten kötelezettséget 
vállal az 1. sz. mellékletben rögzített Munkaruha-mennyiség megrendelésére.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Munkaruhák paramétereit és 
a Vevő elvárásait a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített Műszaki leírás 
tartalmazza.

Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Munkaruhákat a jelen 
szerződésben foglaltak szerint a Vevő részére határidőben leszállítja és átadja, 
valamint a jelen szerződés szerinti egyéb kötelezettségeit szerződésszerűen 
teljesíti.
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1.2. A Felek a szerződés aláírását követően egyeztetnek egymással a méretfelvételi 
eljárás időpontjáról és helyszínéről, az érintett munkavállalók pontos számáról, 
valamint a zakó, rövidujjú póló, hosszú ujjú póló típusú munkaruhákat érintő 
méretfelvételi eljárás lefolytatásának tervezett menetéről, melynek során az Eladó 
vállalja, hogy a Vevő érintett munkavállalóiról méretet vesz.

1.3. A méretfelvételi eljárás során a Felek külön jegyzőkönyvön rögzítik a Vevő részére 
leszállítandó mérettípusok darabszámát.

1.4. Eladó vállalja, hogy a méretfelvételi eljárás befejezését követő 30 (harminc) 
munkanapon belül szerződésszerűen leszállítja Vevő részére az 1. sz. mellékletben 
rögzített teljes munkaruha mennyiséget. Eladó előteljesítésre vagy részletekben 
történő leszállításra - mint részleges előteljesítésre - kizárólag Vevő kifejezett, 
írásos hozzájárulása esetén jogosult.

1.5. Felek a kész Munkaruhák átadás-átvétel pontos időpontját külön, írásban egyeztetik 
egymással.

Eladó a Munkaruhákat a Vevő által az előzőek szerinti írásos egyeztetés során 
megjelölt időpontban és budapesti teljesítési helyen köteles átadni Vevő részére.

Az átadás-átvétel során a Vevő részéről eljáró és az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírására egy személyben jogosult személy:

név: dr. Pékh Gyula
e-mail: pekh.gyula@kemenysepro.hu

telefon: +36-20-568-0799

1.6. Amennyiben Eladó a jelen szerződés szerinti teljesítését bármely oknál fogva 
akadályoztatva látja, haladéktalanul köteles írásban értesíteni Vevőt az általa 
vállalhatónak tekintett és teljesíthető új határidőről. A módosított határidő kizárólag 
abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a Vevő írásban elfogadta. Felek 
rögzítik, hogy a határidő jelen pont szerinti módosítása nem mentesíti Eladót a jelen 
szerződés szerinti késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, 
amennyiben a határidő-módosítást szükségessé tevő késedelem oka Eladó 
érdekkörében merült fel.

2. A Munkaruhák átadás-átvétele, a teljesítések igazolása

2.1. Eladó a Munkaruhákat új, nem használt, és rendeltetésének megfelelő állapotban 
köteles átvételre felajánlani Vevő részére az átadás-átvétel során.

2.2. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvétel során Vevő a munkaruhák 
mennyiségi és mintavételes minőségi ellenőrzését végzi el, azonban Vevő 
kizárólagos választása szerint végezhet tételes ellenőrzést is.

2.3. Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az átadás-átvételről, melyben az átvétellel 
kapcsolatos összes lényeges körülményt rögzítik. Felek a félreértések elkerülése 
érdekében rögzítik, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyv Vevő képviselője általi 
aláírása nem minősül joglemondásnak Vevő részéről.

2.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés 2.2. pontja alapján Vevő 
képviselője azt állapítja meg, hogy valamely Munkaruha nem felel meg a jelen 
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szerződésben rögzített követelményeknek (ideértve különösen a mérethibát), Vevő 
- kizárólagos választása alapján - jogosult az Eladót felhívni az adott Munkaruha 
átadás-átvételi helyszínről történő azonnali elszállítására és kicserélésére, 
kijavítására.

Az Eladó a kicserélési/javítási kötelezettségének saját költségére köteles eleget 
tenni. Eladó a Vevő által meghatározott ésszerű, de 15 (tizenöt) munkanapnál nem 
hosszabb póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni. Felek rögzítik, 
hogy amennyiben Eladó a hibával érintett Munkaruhá(ka)t nem szállítja el a 
teljesítési helyről, azt Vevő Eladó költségére és kockázatára tárolja.

2.5. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Eladó által a kicserélés, 
javítás érdekében elszállított Munkaruhák vonatkozásában minden költség és 
kockázat az Eladót terheli.

2.6. Felek rögzítik, hogy a póthatáridök jelen szerződés alapján történő Vevő általi 
biztosítása nem mentesíti Eladót a jelen szerződésben meghatározott 
jogkövetkezmények alkalmazása alól (ideértve különösen a felszámítható 
késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbért). Felek a félreértések elkerülése 
érdekében rögzítik, hogy Vevő a jelen pontban rögzített, az Eladó hibás 
teljesítésével kapcsolatos, a hiba kiküszöbölését célzó intézkedések megtételére 
korlátlanul, azaz ismételten hibás teljesítés esetén is korlátozás nélkül jogosult 
felhívni Eladót a vonatkozó jogkövetkezmények érvényesítése mellett.

2.7. A kárveszély viselésének kötelezettsége a Munkaruhák vonatkozásában az átadás
átvételi jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának időpontjától száll át Vevőre. A 
Munkaruhák tulajdonjogát Vevő azok Vételárának megfizetésével szerzi meg azzal, 
hogy azokat jogszerűen jogosult használni a sikeres átadás-átvételeket tanúsító 
átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételének napjától.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Eladó szerződésszerűen teljesíti a 2.1 .-2.5. pontok 
szerinti kötelezettségeit, a leszállított Munkaruhák sikeres átadás-átvételét tanúsító 
jegyzőkönyv aláírása a Vevő részéről a Munkaruhák vonatkozásában a teljesítés 
igazolásának minősül. Eladó a szerződésszerű teljesítés ellenértékéről - a 
szerződésszerűen leszállított Munkaruhák Vételáráról - szóló számláját a 
Munkaruhák sikeres és hiánytalan átadás-átvételét tanúsító jegyzőkönyv birtokában 
jogosult kiállítani. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy 
amennyiben az 1.5. pontban foglaltaknak megfelelően részteljesítésekre kerül sor, 
Eladó a Vevő kifejezett, előzetes, írásos hozzájárulása hiányában nem jogosult a 
részteljesítésekről számlát kiállítani.

3. Vételár

3.1. A Munkaruhák egységárát (a továbbiakban: „Vételár”) a jelen szerződés 1. sz. 
mellékletében rögzített Ajánlati adatlap tartalmazza.

A jelen szerződés alapján a leszállítandó teljes mennyiség ellenértéke 3.466.200, - 
Ft + ÁFA, azaz hárommillió-négyszázhatvanhatezer-kettőszáz forint + ÁFA

3.2. Az Eladó előlegre nem jogosult, Vevő biztosítékot nem nyújt Eladó részére.

3.3. Felek rögzítik, hogy a 3.1. pont szerinti Vételárak magukban foglalják az Eladó jelen 
szerződés szerinti feladatai határidőre történő teljesítésének összes költségét; erre 
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tekintettel Eladó Vevővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési 
igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Felek a félreértések elkerülése érdekében 
rögzítik, hogy az Eladó köteles a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
felmerülő mindazon költséget - ideértve az esetleges, kellékszavatossági körbe 
tartozó hibák javításával, valamint a Munkaruhák szállításával kapcsolatos összes 
költséget is (akár a leszállítás, akár a hibajavítás kapcsán merül fel) ~ viselni, 
melynek Vevő általi viselését a jelen szerződés nem írja kifejezetten elő és/vagy 
amelyhez kapcsolódó Eladó általi költségviselést a jelen szerződés nem korlátozza 
kifejezetten.

3.4. Felek rögzítik, hogy a 3.1. pont szerinti Vételárak módosítására a jelen szerződés 
időbeli hatálya alatt nincs lehetőség. Eladó nem jogosult a jelen szerződés 
feltételeinek - így különösen a Vételáraknak a módosítását vagy bármely ellenérték 
Vevővel szembeni felszámításának lehetőségét - kérni bármely devizaárfolyam 
változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely 
makrogazdasági hatásra hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy 
csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen 
változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen 
szerződés teljesítése során, amelyet az Eladóra, alvállalkozójára vagy 
alkalmazottaira kivetettek vagy kivetnek, különösen a jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan.

Az adók - ide nem értve a vonatkozó jogszabályok alapján kifejezetten a Vevő által 
fizetendő adót -, esetleges vámok és illetékek viselése Eladó által történik. Erre 
tekintettel ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő 
megfizetése Eladó kötelezettsége.

3.5. A Felek rögzítik, hogy az előző pontban rögzített vételár módosítás tilalma alól 
kivételt képez, a rövidujjú és hosszú ujjú póló termékek értékét érintő extra nagy 
(XXXL és XXXXL) és sztenderd méretek (S,M,L,XL,XXL) közötti összeg különbség.

3.6. Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző 
beszerzési eljárás során az ajánlatában a Vételárak mértékét a jelen szerződésben 
- különösen a 3.1.-3.5. pontokban - foglaltakra figyelemmel határozta meg.

4. Fizetési feltételek

4.1. Eladó a teljesítéséről az átadás-átvételi jegyzőkönyv, mint teljesítésigazolás 
alapján, a vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel az Áfa törvényre - szerinti 
határidőig és tartalommal jogosult kiállítani a számláját.

4.2. Eladó a számlán köteles feltüntetni különösen:

- a „számla” elnevezést;
“ a teljesítés tárgyát;
- Eladó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;
- Eladó adószámát;
- a jelen szerződés partnerazonosító számát (Pl 73439);
- mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek 

feltüntetése a számla kiállításakor hatályos jogszabályok vagy a 
Vevő indokolt elvárásai alapján szükséges.
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4.3. Eladó a számlához köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére a Vevő 
által kiállított számla szerinti ellenérték elszámolásának jogosságát igazoló, 
teljesítésigazolásnak minősülő jegyzőkönyv egy másolati példányát is.

4.4. Eladó a számlát Vevő részére a következő címre köteles megküldeni:

1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

4.5. Vevő mindaddig jogosult az Eladó számláját visszautasítani, amíg az nem felel meg 
maradéktalanul a jelen szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött vagy egyéb okból nem a 
jelen szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban 
megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően az Eladó 
Vevővel szemben igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a Vevőt a jelen, az 
ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben részletezett esetekben 
a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

4.6. Amennyiben Vevő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, 
vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására 
kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges 
vagy teljes kifizetésből eredően Eladó Vevővel szemben semmiféle igényt - különös 
tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló 
igényre - nem érvényesíthet.

4.7. Vevő az Eladó számlája ellenértékét annak kézhezvételétől számított 60 (hatvan) 
naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Eladó részére, az Eladónak a 
számlában megjelölt bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy Vevő fizetési 
kötelezettsége azon a napon minősül pénzügyileg teljesítettnek, amikor az 
ellenértékét Eladó számlavezető pénzintézete az Eladó bankszámláján jóváírta 
vagy jóvá kellett volna írnia.

4.8. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a jegybanki 
alapkamat 8%-kai növelt mértékének megfelelő mértékű késedelmi kamat 
felszámítására jogosult a Vevővel szemben.

5. Eladó jogai, kötelezettségei

5.1. Eladó köteles a feladatai elvégzése során a Vevővel együttműködni a jelen 
szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

5.2. Jelen szerződést Eladónak kell teljesítenie. Eladó ugyanakkor a jelen szerződés 
teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. Eladó az igénybe vett 
alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

Felek egyebekben rögzítik, hogy az Eladó jelen szerződésben meghatározott 
szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kizárólag olyan alvállalkozót 
alkalmazhat, amely alkalmazásához a Vevő előzetesen hozzájárult.

Az Eladó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók 
felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak 
semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Vevővel szemben 
fellépni. Amennyiben az Eladónak alvállalkozó igénybevételére nem volt joga, 
felelős mindazokért a károkért is, amelyek az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem 
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következtek volna be. Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a 
titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári 
Törvénykönyv szabályai szerint felel.

5.3. Eladó a szerződés teljesítése során szakmai önállósággal, az irányadó 
jogszabályoknak, szakmai normáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni.

5.4. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős.

5.5. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező, általa 
leszállított Munkaruhák új, gyári termékek és azok per-, teher- és igénymentesek. 
Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 
Vevőre a jelen szerződéssel átruházott tulajdonjogot és/vagy a jelen szerződés 
alapján megszerzett bármely jogát korlátozná, vagy kizárná.

5.6. Az Eladó szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 
Munkaruhák maradéktalanul megfelelnek a jelen szerződésben foglaltaknak, 
továbbá a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően 
kerülnek leszállításra, illetve átadásra, és azok a rendeltetésszerű használatra 
minden további feltétel nélkül alkalmasak.

Eladó kijelenti és szavatolja a fentieken túlmenően, hogy a Munkaruhák 
leszállításával, használatával, minőségével...stb. kapcsolatos okmányok és 
valamennyi egyéb okirat (értve ez alatt a kereskedelmi gyakorlatban szokásos 
összes okiratot és dokumentumot) megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban és a 
jelen szerződésben és mellékleteiben előírt követelményeknek (ideértve a Vevő 
esetleges további, indokolt követelményeit is).

5.7. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges valamennyi feltételnek megfeíel vagy a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges időben meg fog felelni, illetve rendelkezik vagy a szerződésszerű 
teljesítéshez szükséges időben rendelkezni fog a jelen szerződésből eredő 
szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és képesítéssel.

6. Vevő jogai, kötelezettségei

6.1. Vevő köteles az Eladó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, 
információk Eladó részére - ésszerű határidőn belül - történő rendelkezésre 
bocsátására. Vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen 
vagy hibásan teljesíti adatszolgáltatási, vagy egyéb - pl. közreműködési - 
kötelezettségét, úgy az adott körben az Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

6.2. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését követően a jelen szerződésben 
meghatározott feltételek alapján köteles megfizetni a Vételárat.

6.3. Vevő kötelessége az együttműködés feltételeinek Vevő oldaláról történő biztosítása 
(kapcsolattartók, elérhetőségek).

6.4. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő jelen szerződésben 
rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti az Eladót a 
kötelezettségei és felelőssége alól.
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6.5. Vevő köteles az Eladót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
az Eladó feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja.

7. Kellékszavaíosság

7.1. Eladó a Munkaruhák vonatkozásában, az irányadó magyar jogszabályok szerinti 1 
(egy) éves időtartamra szóló kellékszavatosságot vállal, mely az egyes Munkaruhák 
a Vevő munkavállalói részére történt igazolt kiosztásának napjától számítandó. 
Amennyiben Vevő bármely oknál fogva a kiosztás Időpontját igazolni nem tudja az 
érintett munkavállalói által aláírt, az érintett Munkaruha átvételét igazoló nyilatkozat 
Eladó részére történő bemutatásával, vagy más, ezen kezdöidőpontot igazoló 
módon, akkor az adott Munkaruha vonatkozásában a kellékszavatosság kezdő 
időpontjaként az adott Munkaruha Eladótól történő sikeres átvételét igazoló átadás
átvételi jegyzőkönyv kiállításának napjától számítandó.

7.2. Vevő a kellékszavatosság körébe tartozó, általa felfedezett hibát köteles 
haladéktalanul jelezni az Eladónak.

7.3. A kellékszavatosság körébe tartozó hibajavítás esetén, a hibajavítás érdekében a 
Vevő köteles a hibával érintett Munkaruhá(ka)t az Eladó részére eljuttatni. Eladó a 
hibával érintett Munkaruha(k) kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül 
köteles a kijavított Munkaruhá(ka)t a Vevő által megjelölt helyszínre továbbítani.

7.4. Amennyiben az adott Munkaruha nem javítható, a Vevő annak haladéktalan 
kicserélését kérheti.

7.5. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban rögzítettek semmilyen tekintetben nem 
korlátozzák az Eladó jelen szerződés szerinti, a hibás és/vagy késedelmes 
teljesítéssel összefüggésben fennálló felelősségét.

8. Felelősség, szerződésszegés, kötbér, kártalanítás

8.1. Eladó a jelen szerződés megszegésével, vagy a szerződésen kívül okozott károkért 
a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik, azzal, hogy Eladó 
kártérítési felelőssége a Vevőt az Eladó érdekkörébe tartozó okból ért minden, 
közvetlen és közvetett, illetve következményes kárra, valamint az elmaradt haszon 
megtérítésére is kiterjed, függetlenül, hogy az adott kár a jelen szerződés 
megkötésekor az Eladó által előrelátható volt-e.

8.2. A késedelembe esett, illetve hibásan teljesítő Eladó, amennyiben a késedelem, 
illetve a hiba az érdekkörébe tartozó okból következik be és orvosolható, köteles a 
Vevő által meghatározott póthatáridőre szerződésszerűen teljesíteni.

A póthatáridő engedélyezése nem érinti Vevő szerződésszegéshez kapcsolódó 
jogait, igényeit: a póthatáridő engedélyezése a Vevő részéről nem jelent 
joglemondást.

8.3. Felek az Eladó késedelmes-, hibás-, valamint nem teljesítése esetére 
kötbérfizetésben állapodnak meg.
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8.3.1. jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Eladónak 
felróhatóan nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre 
történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Eladó késedelmi kötbért 
köteles fizetni Vevő részére, melynek mértéke a késedelem minden 
megkezdett naptári napja után, a késedelemmel érintett Munkaruhák - ide 
értve akár a leszállítás, akár bármely kapcsolódó szolgáltatás (pl.: 
kellékszavatossági kötelezettség teljesítése) késedelmét - nettó 
Vételárának 5%-a, azaz öt százaléka.

8.3.2. Amennyiben Eladó a jelen szerződésben rögzített határidőt bármely okból 
elmulasztja, és nem kerül sor a Vevővel egyeztetett póthatáridő tűzésére 
vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a 
szerződést - Vevő teljes szerződéstől történő elállása vagy a szerződés 
Vevő általi azonnali hatályú felmondása esetén - nem teljesítettnek kell 
tekinteni. Nem teljesítésnek minősül továbbá az az eset, amennyiben Vevő 
a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja, vagy attól 
jogszerűen eláll. Nem teljesítés esetén Eladó meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni, melynek mértéke a jelen szerződésben rögzített teljes vételár nettó 
összegének 30%-a, azaz harminc százaléka. Amennyiben a Vevő csak a 
jelen szerződés egy részétől áll el, vagy csak részlegesen mondja fel a 
jelen szerződést, akkor a kötbér mértéke a meghiúsulással érintett 
szerződéses rész nettó értékének 30%-a, azaz harminc százaléka.

Nemteljesítési kötbér alkalmazása esetén Eladó a nemteljesítéssel érintett 
szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.

8.3.3. Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben bármely okból nem 
szerződésszerű (hibás teljesítés) - ideértve akár a leszállítás, akár bármely 
kapcsolódó szolgáltatás (pl.: a kellékszavatossági kötelezettség 
teljesítése) hibáját Eladó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek 
mértéke a hibával/hibás teljesítéssel érintett Munkaruhák nettó Vételárának 
10%-a, azaz tíz százaléka.

8.4. A kötbér esedékessé válik:

nem teljesítési kötbér esetén, ha a Vevő a teljes/részleges 
elállását/felmondását Eladónak bejelentette;
késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a határidő, póthatáridő 
lejár;
hibás teljesítés esetén a hiba közlésekor.

8.5. Vevő korlátozás nélkül jogosult az Eladóval szemben a kötbéreket meghaladó, 
igazolt kárainak érvényesítésére is.

8.6. Felek - tekintettel arra, hogy a Vevőnek jelen szerződés tárgyát képező Munkaruhák 
jelen szerződésben foglaltak szerinti rendelkezésre állásához a közszolgáltatási 
feladatai ellátásának szükségessége miatt kiemelt érdeke fűződik - megállapodnak 
abban, hogy a jelen szerződés szerinti kötbérek - amennyiben adott eset kapcsán 
több kötbér alkalmazásának jelen szerződésben meghatározott feltételei fennállnak 
- akár kumulatívan is alkalmazhatók Vevő kizárólagos választása szerint.
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9. A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása

9.1. A jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba és a jelen 
szerződés teljesítéséig hatályos, ide nem értve a jelen szerződés hatályát nem 
érintő rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólagosan a garanciális, illetve 
szavatossági jogokat és azzal kapcsolatos rendelkezéseket.

A jelen szerződés megszűnik továbbá;

.. Felek a jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
szóló megállapodása szerinti időpontban;

- ha Vevő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll;
ha Eladó a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja.

9.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés rendes felmondására egyik Fél sem 
jogosult. Mindkét Fél jogosult a jelen szerződéstől részben vagy egészben elállni 
vagy választása szerint a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani 
különösen - de nem kizárólagosan - ha:

9.2.1. másik Fél súlyos szerződésszegése esetén azt követően, hogy a 
szerződésszegő Fél a szerződésszegés részleteit tartalmazó, 
(amennyiben az orvosolható) az orvoslásra írásban felszólító értesítés 
kézhezvételét követően (az értesítésben meghatározott póthatáridőig) nem 
orvosolja a szerződésszegést;

9.2.2. Eladó a Munkaruhák bármelyikének leszállítására vonatkozó 
kötelezettségével 45 (negyvenöt) munkanapot meghaladó késedelembe 
esik;

9.2.3. bármelyik Fél saját felróható magatartása következtében kötelezettségei 
teljesítésével ismételten késedelembe esik;

9.2.4. bármelyik Fél a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit 
súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a 
további együttműködést kizárja;

9.2.5. Eladó jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan 
teljesíti és - amennyiben a hiba orvosolható - azt a Vevő által a jelen 
szerződés szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti 
szerződésszerűen;

9.2.6. Eladó a Vevővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy 
ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely 
jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

9.2.7. Eladó megszegi az 5.2. pontban rögzített kötelezettségeit.

9.3. Felek rögzítik, hogy a jelen, 9. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek 
jelen szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. 
kellékszavatosságból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, 
elszámolási kötelezettség).
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10. Vis maior

10.1. Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a 
szerződésszegésre vis maior miatt került sor. Vis maiornak minősül minden olyan 
rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül 
eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a szerződés teljesítését 
akadályozza vagy korlátozza. így például természeti katasztrófa, háborús 
események, embargók, pandémia miatti kormányzati korlátozások...stb. Nem 
minősül vis maiornak az olyan sztrájk, üzembezárás, munkamegtagadás, amely az 
Eladót, illetve az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében 
közreműködő harmadik személyeket érinti.

10.2. A vis maior által érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni késlekedés nélkül a vis 
maior bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve annak várható időtartamát. A 
vis maior bekövetkezését vagy fennállását igazoltatni kell.

10.3. A bejelentés vagy igazolás elmulasztásával vagy késedelmével okozott kárért a 
mulasztó Fél anyagi felelősséggel tartozik.

10.4. A jelen szerződésben szereplő határidők a vis maior által okozott igazolt 
időtartammal meghosszabbodnak.

11. Bizalmas információk

11.1. Az Eladó titoktartásra kötelezett, és a Vevő írásba foglalt, előzetes egyetértése 
nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot, 
adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Vevőtől 
a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését megelőzően, akár a 
szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után kapta azt, hacsak a jelen 
szerződésben nincs máshogy meghatározva. Vevő egyúttal tájékoztatja az 
Eladótarról, hogy működése átláthatóságának teljeskörű biztosítása érdekében, 
önkéntes vállalása alapján, honlapján ( ) teljes egészében 
közzéteszi az általa megkötött polgári jogi szerződéseket, mely közzétételi 
elhatározás jelen szerződésre is kiterjed. Vevő a szerződések közzététele kapcsán 
kötelezettséget vállal az abban található esetleges személyes adatok - ide nem 
értve a törvényes képviselő cégnyilvántartásban szereplő nyilvános adatai - 
kitakarására, olvashatatlanná tételére. Jelen szerződés aláírásával az Eladóteljes 
és visszavonhatatlan hozzájárulását adja jelen szerződés fentiek alapján a 
Vevöhonlapján történő publikálásához.

wwv\/.kéményseprő.hu

11.2. A szerződés jelen, 11. fejezete szerinti rendelkezései, követelményei a jelen 
szerződés bármely okból történő megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül 
irányadók.

12. Értesítések

12.1. Minden, a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől 
eltérő szabályozást a jelen szerződés nem tartalmaz) tértivevényes postai levélben 
vagy e-mailben kell közölni a kapcsolattartó személyekkel.
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Vevő kapcsolattartója:

Név: dr. Pékh Gyula
E-mail: pekh.gyula@kemenysepro,hu

- Tel.: +36-20-568-0799

Eladó kapcsolattartója:

Név: Horváth István
E-mail: hpluszh@hpluszh.hu

- Tel.:+36-30-339-4747

12.2. A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők 
kézbesítettnek, ha:

- e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;
- a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a 

tértivevényben megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek 
tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy 
„elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így 
visszaküldött iratot a postai kézbesítés első megkísérlésének napjától 
számított 5. (ötödik) naptári napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell 
tekinteni.

12.3. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek 
tudomásul veszik, hogy a Felek levelezési címként a jelen szerződésben 
meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet 
adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról 
és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést 
elmulasztó Felet terheli.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen szerződés aláírásának napjától 
hatályos megállapodását tartalmazza.

13.2. Vevő és Eladó a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 
együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére 
bocsátják a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további 
feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről 
haladéktalanul tájékoztatják egymást. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés 
teljesítése során egymással a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott módon megfelelően kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél 
szerződésszerű teljesítésének elősegítése érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük 
a mindenkori helyzetben - különös figyelemmel a jelen szerződés előírására - 
elvárható.

13.3. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független szerződő 
Felek. A Felek egyike sem jogosult arra, hogy a szerződéssel összefüggésben a 
másik Fél képviselőjének tüntesse fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, 
hogy a szerződésre hivatkozással, vagy egyébként olyan megállapodást kössön 
harmadik személyekkel, amely a jelen szerződésben foglaltakkal, illetőleg a 
vonatkozó Európai Uniós és magyar jogszabályokkal összeegyeztethetetlen, illetve 
a szerződés megfelelő teljesítését veszélyeztetheti.
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13.4. Eladó kijelenti, hogy az Eladó, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem áll fenn 
olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint a Vevő 
részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, 
hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, 
vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Vevő vezető tisztségviselőjével, az 
ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint értelmezett közeli 
hozzátartozójával.

13.5. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Eladó általi teljesítése 
nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség 
megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll 
fenn, Illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására 
vonatkozik.

13.6. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan lenne, a szerződés többi része továbbra is változatlanul 
érvényben marad, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerződés már nem 
alkalmas a Felek szándékainak és céljainak elérésére. Felek megállapodnak 
továbbá abban, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést 
kölcsönösen elfogadható, érvényes, és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, 
amely a Feleknek a korábbi rendelkezésben meghatározott szándékait fejezi ki.

13.7. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott 
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában 
bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, értesítési címben, a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az 
érintett Fél a másik Felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 
3 (három) naptári napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 
követő 3 (három) naptári napon belül kőteles értesíteni. Ezen bejelentési 
kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden 
kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

13.8. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, 
feltételekkel.

13.9. Amennyiben a jelen szerződésben megállapított bármely kötelezettség 
teljesítésének határideje munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor - a Felek 
kifejezett, eltérő megállapodása hiányában - az esedékesség időpontja a teljesítés 
határidejét követő első munkanap.

13.10. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Szerződés mindkét 
Fél általi aláírása napján hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 
Felek egyebekben rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezései a hatályos 
jogszabályokkal összhangban értelmezendők és alkalmazandók.

13.11. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből 
vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróság jogosult.
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13.12. A jelen szerződés három egymással szó szerint megegyező példányban készült, 
melyből kettő a Vevőt, egy példány az Eladót illeti meg.

Budapest, 2020. október

Kovács Balázs Norbert 
ügyvezető

FŐKÉTÜSZ Fővárosi
Kéményseprőipari Kft.

Vevő

FŐKÉTÜSZ ®

Fővárosi Kéménysepröipan KFT

H+H Uniform Kft.
Eladó

h+h uniform kft. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 1.

Teí/fax: 88/406-224 
10404041-50526551-81501000 
Adószám: 11335571-2-19

Cégj.sz,: 19-09-502260



1. sz. melléklet

Ajánlati adatlap

Munkaruha beszerzés 2020

Ajánlatevöfleve: - - -; " H+H Uniform Kft

Ajá.nlattevö székhelye (eímej; 8200 Veszprém Házgyári U.1.

-Ajánlattevő adószáma: 11335571-2-19

Kelt Veszprém. 2020.09.16..

Tétel sorszáma és 
megnevezése

Tétel 
mennyisége 

db

Tétel 
egységára 
nettó Ft/db

tétel teljes 
nettó 

összértéke + 
ÁFA {FÉ>

1. Esőkabát 60 2840 158400

2. Törölköző 30 2260 67800
3. Zakó 180 11200 2016000

4. Ru. póló 360

S;910
M: 910
L: 910
XL:910
XXL:910 
XXXL:1200 
XXXXL:1200

327600

S. Hu. póló 360

S:2490
M:2490
L:2490
XL:2490
XXL:2490 
XXXL:2650 
XXXXL;2650

896400

Valamennyi tétel | 
értéke összesen 
+ÁFA (Ft)

3466200
f

'■'Ilorváíh István 
ügyv-ig

H+H Uniform Kft

Ajánlattevői kapcsolattartó 
Neve: Horváth István 
Telefonszáma: 06-30-339-4747 
E-mail címe: hpluszh@hpluszh.hu

Kft**" 59^59-5''®'
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MUNKARUHA BESZERZÉS 2020
MŰSZAKI LEÍRÁS

Előzmények:
A FŐKÉTÜSZ Kft. a Személyi juttatási szabályzat szerint gondoskodik arrób hogy a 

címben foglalt munkaruhák a rájuk vonatkozó kihordási idő elteltével, illetve a 
természetes elhasználódás miatt, folyamatosan pótlásra kerüljenek. Ennek 
érdekében Társaságunk beszerzési eljárást kezdeményez, amelynek célja, hogy a 
2020. december 31-ig esedékes munkaruha beszerzések egyetlen szakcég 
bevonásával mielőbb megtörténjenek.

Feladat leírása:
Nyertes Ajánlattevő feladata a munkaruhák legyártása a jelen műszaki leírásban 
foglaltak szerint.
Az elvégzendő feladat (földrajzi) címe, a teljesítés helye:
1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
Feladat tervezett megvalósítási ideje / határidő:
A szerződés aláírását követő 30. munkanap.
Mennyiségek: ___________________________________________ _____ _

Termék neve Mennyiség (db)
Esőkabát 60

Törölköző 30

Zakó 180

Rövid ujjú póló 360

Hosszú ujjú póló 360

Az ajánlatkérés tárgya:
Ajánlatkérő a jelen műszaki leírásban részletezett paraméterek, illetve elvárások 
szerinti minőségű, mennyiségű és méretszortiment szerinti munkaruhák 
legyártásához, feliratozásához, és Ajánlatkérő telephelyére szállításához szükséges 
munkálatok teljes elvégzésére kér ajánlatot Ajánlattevőktől.
Az ajánlatot tételenként nettó forint / darab, valamint mindösszesen nettó Ft +ÁFA 

összeggel kérjük szíveskedjenek megadni, a mellékelt Ajániati adatlap hiánytalan 
kitöltésével.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes szükséges anyagköltséget, munkadíjat, 
valamint minden egyéb költséget is (Pl.: helyszínre szállítás költsége...stb.).
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállításánál körültekintően 
szíveskedjenek a költségkalkulációt elkészíteni, mert az eljárásban nyertes 
Ajánlattevő az ajánlati adatlapon benyújtott, és elbírált költségeken túl később 
semmilyen egyéb költséget nem számíthat fel.
Elvárások
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Valamennyi munkaruhára vonatkozó általános, tájékoztató jellegű 
követelmények:

Alapvető fizikai-kémiai hatásokkal szembeni ellenállóság. A technológiai 

utasítások alapján igazolt - piszok, korom, építőanyag, minimális vegyi 

anyag...stb. - hatásoktól a test felületét védenie kell.

Hordhatóság. A technikai folyamatok által igazolt munkafázisokhoz igazodva 

megfelelő mozgásteret kell biztosítania, minimális kényelmi szempontokat 

figyelembe kell vennie, valamint az általános kármegelőzési, illetve a biztosító 

által előírt kármegelőzési követelményeknek meg kell felelnie (zárható zseb, 

öv...stb.).

- Kopásállóság. 2-3 évig normál hőfokon és a kiskereskedelemben kapható 

háztartási mosószerekkel történő mosás esetén foszlásmentesnek, mosás- és 

kopásállónak, valamint színtartónak kell lennie.

- Szabványoknak való megfelelés. A munkaruházat feleljen meg minden 

vonatkozó szabvány előírásainak.

- Szín. A szájkendő kivételével fekete mind az alapanyag, mind pedig a varrások 

színe. A színtartás feltétel!

Minőségi osztály. A termék konfekcionálása az I. osztályú termékeknek feleljen 

meg.

- Méretezés. A vevő által meghatározott darabszámban, méretnagyságokban, 

illetve szortimentben.

- Szellőzés. Minden ruhadarabnak biztosítania kell a test szellőzését.

- A zakóra és a mellényre vonatkozó anyaghasználati és műszaki követelmények. 
Az alapanyag: fekete színű, 100% pamut, 300 g/m^ súlyú, erős szakító 

szilárdságú, magas kopásállósággal rendelkező alapanyag.
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A munkaruházat egyes tételeinekrnűszaki leírása

Esőkabát:
- Unisex vízálló széldzseki 100% nylon
- Elől két cipzáras zseb
- Kapucnival
- Előrészen logózva
- Szín: fekete
- Mennyiség: 60 darab
- Méret és darabszám: a műszaki leírás végén található táblázat szerint

Törölköző:
“ Súly: 400 gramm / m^
- Tulajdonságok: magas nedvszívó és strapabíró képességű
- Mosás: gépi mosással moshatók min. 40 C® - on
- Elvárások: nem fakul ki, klórálló
- Szín: fekete
- Méret: 70 X 140 cm, 8 cm széles bordűrrel
- Mennyiség: 30 darab
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Zakó (átmeneti kabát):
- Anyaga: 100% pamut 300 g/m^
- Színe: fekete
- Előrészén „FŐKÉTÜSZ” lógó fehér színű szitázott felirattal

Rászabott fedett szegéssel (bezec)
.. Rejtett gombpánt 5 gombbal.
- Két bevágott egyszegélyes oldalzseb ferde zsebnyílással
- Két felvarrt mellzseb egyenes zseb fedő vei tépőzárral
- Mellrésznél elején vízszintes szabásvonal
- Ujj hasíték ferdepánttal szegve
- Ujja alja mandzsettával, tépőzárral
- Derékrészen 4 db széles öv bújtató, 6 cm-es övnyílással
- Vállrészen kordúra erősítő
- Kordúra könyökfolt
- Minden zsebvég elreteszelve
- Mennyiség: 180 db
- Méret és darabszám: a műszaki leírás végén található táblázat szerint

Rövid ujjú póló:
- A kömyakas rövid ujjú póló, 100%-ban pamut anyagösszetétellel, 180 g/m^ 

anyagsűrűséggel, fekete színben
- Előrészén „FŐKÉTÜSZ” lógó ezüstfehér színű szitázott felirattal
- Szín: fekete
- Mennyiség: 360 darab
- Méret és darabszám: a műszaki leírás végén található táblázat szerint
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Hosszú ujjú póló:
- Kömyakas hosszú ujjú póló, 100%-ban pamut anyagösszetétellel, 180 g/m^

anyagsűrűséggel, fekete színben '' '
- Előrészén „FŐKÉTÜSZ” lógó” ezüstfehér színű szitázott felirattal
- Szín: fekete
- Mennyiség: 360 db
- Méret és darabszám: a műszaki leírás végén található táblázat szerint

Mennyiségek és méretszortiment:
Méret / db.

S M L XL 2 XL 3 XL 4XL
Darab 

összesen

Esőkabát 0 11 22 16 6 3 2 60

Törölköző 70xl40cm 30

Zakó A pontos méretek a szerződéskötés után kerülnek meghatározásra 180
Ru. póló A pontos méretek a szerződéskötés után kerülnek meghatározásra 360
Hu. póló A pontos méretek a szerződéskötés után kerülnek meghatározásra 360

Az egyes ruhadarabokra szitázandó céglogót a megfelelő formátumban a nyertes 
Ajánlattevő a szerződéskötést követően kapja meg az Ajánlatkérőtől.

19



Mintapéldány: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell termékmintákat a 
megajánlott termékekből az alábbiak szerint:

A mintadarabokat egyenként kell csomagolni.

A mintadarabon és a csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét és a 

mintadarab Ajánlati adatlap ár táblázatban szereplő sorszámát.

Az egyenként csomagolt és felcímkézett mintadarabokat egy dobozba keli 

elhelyezni, a dobozon kérjük feltüntetni az Ajánlattevő nevét és székhelyét!

- A beszerzési eljárás eredményére tekintet nélküh az Ajánlattevő az ajánlata 
részeként továbbított mintadarabokért semmilyen jogcímen sem jogosult 
ellenértéket követelni. Az Ajánlattevő a beszerzési eljárásban való részvétellel 
elfogadja, hogy az általa továbbított mintadarabok, azok átvételét követően az 
Ajánlatkérő tulajdonába kerül. A mintadarabok a beszerzési eljárás lezárását 
követően nem kerülnek visszaszolgáltatásra az Ajánlattevők részére, azok az 
Ajánlatkérő tulajdonában maradnak.

- A mintadarabokat 2020.09.04. napjáig szükséges postai úton vagy 
futárszolgálat igénybevételével továbbítani - postára adás és/vagy 
futárszolgálatnak történő átadás legvégső időpontját jelöli a dátum ~ a 
következő címre: FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Kft. 1145 Budapest, Szugló 
utca 9-15; 225. sz. Jogi Iroda.

Értékelési szempont:
A megküldött ajánlatokban szereplő ellenszolgáltatások összegének vizsgálatát 

megelőzően, a Bíráló bizottsági tagok az ajánlattevők által benyújtott 
mintadarabokat külön értékelik. Nem megfelelő/Megfelelő kategóriákba 

rendezve azokat. Azon Ajánlattevők ajánlata kerül értékelésre 
(„legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" értékelési szempont szerint), 
amely ajánlatban szereplő valamennyi mintadarab Megfelelő minősítésű 
értékelést kapott. A Nem megfelelő értékelésű mintadarabokat tartalmazó 

ajánlatok nem kerülnek értékelésre.

- Az eljárásban nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő szerződést köt, és a gyártást a 

szerződés aláírása után a legrövidebb időn belül kezdenie kell!

Fizetési feltételek:
Az Ajánlattevő által kiállított és az Ajánlatkérő által elfogadott teljesítésigazolás 
alapján befogadott számla kifizetése a számla benyújtásától számított 60 napos 
átutalással történik.
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