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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlavezető pénzintézet:
Fizetési számla szám:
Képviseli:

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI Kft.
6720 Szeged Zrínyi uA-8.
11092612-2-06
06-09-003072
Raiffeisen Bank Zrt.

12067008-00143725-00100003
Dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);

másrészrő I az

Székhely (lakóhely):
Adószám:

Elektroline a.s.
18200 Prague, K Ládví 1805/20

CZ 45312338

Cégjegyzékszám (egyéni vállalkozói igazolványszám): 45312338
Számlavezető pénzintézet: Citibank Europe pic, Praha, Chech Republic
Fizetési számla szám: IBAN: CZ3 1260000000025 10570301

SWIFT: CITICZPX
Képviseli: V áclav Svoboda vice-president of BoD és Josef
Svehlík member of BoD
Telefon: +420 284 021 II I
Fax: +420284021 III
E-maii: info@elektroline.cz

mint szállitó (a továbbiakban: Szállító) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerínt

Előzmény

Megrendelő mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Szeged, Híd utca

jelsővezeték rekonstrukció anyagbeszerzés " elnevezéssel, amely 2010.11.17. napján jelent

meg az EU hivatalos lapjában 20 IO/S 223-341872 ügyszám alatt. A lefolytatott bírálat és

értékelés szerint a közbeszerzésí eljárás nyerteseként szállító került megnevezésre. A

szerződés alapját képező dokumentumok:

a) ajánlati felhívás
b) ajánlati dokumentáció
c) szállító ajánlata
d) a közbeszerzési eljárásban keletkezett egyéb iratok

mailto:info@elektroline.cz


1. A szerződés tárgya

1/1. A szállító köteles - jelen szerződés alapját képező dokumentumokban részletesen

meghatározott, továbbá az egyéb jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő, a rendeltetésszeru

használatot biztosító minőségben - felsővezeték tartó oszlopok, tartó sodronyok és kiegészítő

tartozékainak, elemeinek (a továbbiakban: áru illetve áruk) szállítására, míg megrendelő azok

átvételére és vételár fizetésére köteles.

1/2. A jelen szerződés alapján szállítandó mennyiség:

** Esetleges
Termék Mennyiségi egyenértékű

Tétel Tétel áru
szám Tétel megnevezése azonosító kód mennyiség egység megadása* (m.e.) és annak

leírása***
40kN-E-11 m típusú
Felsővezeték tartó oszlop,
hengeres-lépcsős kialakitású,
varrat nélküli húzott acélcső
anyagú, csőcsonkkal,

1 szerelőajtóval, 2 db föld alatti 1 db
bebúvónyllással,
felületvédelem korrózióvédő-
réteggel, RAL6028 szinre
festéssel, az oszlop alján
SOOmm*SOOmmtalDIemezzel
30kN-E-12m típusú
Felsővezeték tartó oszlop,
hengeres-lépcsős kialakitású,
varrat nélküli húzott acélcső
anyagú, csőcsonkkal,

2 szerelőajtóval, 2 db föld alatti 1 db
bebúvónyilással,
felületvédelem korrózióvédő-
réteggel, RAL6028 szlnre
festéssel, az oszlop alján
SOOmm*SOOmmtalplemezzel
4SkN-E-13m típusú
Felsővezeték tartó oszlop,
hengeres-lépcsős kialakitású,
varrat nélküli húzott acélcső
anyagú, csőcsonkkal,

3 szerelőajtóval, 2 db föld alatti 1 db
bebúvónyilással,
felületvédelem korrózióvédő-
réteggel, RAL6028 színre
festéssel, az oszlop alján
SOOmm*SOOmmtalplemezzel
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20kN-E-13m típusú
Felsövezeték tartó oszlop,
hengeres-Iépcsös klalakítású,
varrat nélküli húzott acélcsö
anyagú, csöcsonkkal,

4 szerelöajtóval, 2 db föld alatti 1 db
bebúvónyllással,
felületvédelem korrózióvédö-
réteggel, RAL6028 színre
festéssel, az oszlop alján
500mm*500mm talplemezzel
D55mm/8m üvegszálas

5 kitartókar, szerelvényeivel 1 db
kompletten
Kitartókar rögzító szerelvény

6 körszelvényű oszlopra 1 db
kompletten
Sodrony rögzítö szerelvény

7 körszelvényű oszlopra 32 db
kompletten

8 Falicimke 14 db
9 Dűbel falicimkéhez M16x225 28 db
10 Ragasztóanyag dűbelhez 28 db

11 PARAFIL kompozit anyagú 900 mszigetelö kötél 13,5 mm

12 PARAFIL végfej 310 dbrozsdamentes acél

13 35 mm2 rozsdamentes acél 3 OOOsodrony m

14 50 mm2 rozsdamentes acél
400sodrony m

15 35 mm2 sodrony vég fej bronz 300 db
16 50 mm2 sodrony végfej bronz 30 db

17 üvegszálas sodronyszígetelö,
60 dbszilikon borítással

18 jobbos-balos sodronyfeszítö 125 dbbronz

19 hevederlemez rozsdamentes
250 dbacél, D16mm bronz csapokkal

háromszöglemez
20 rozsdamentes acél, 016 mm 80 db

bronz csapokkal

21 toldószem, bronz,D16mm 150 dbcsappal

22 légkarika, D120mm belsö 30 dbátmérövei

23 karos felfüggesztö sodronyra 56 dbM16

24 kétcsavaros TB munkavezeték
56 dbszorító M16

25 minorok kötél 300 m
26 minorok hüvely 400 db
27 minorok kötélszív 400 db
28 minorok felfüqqesztö 400 db

29 Delta felfüggesztés sodronyra db
TB kivitelben, komplett 43
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Munkavezeték szorító

30 sodronyra, 2 ... 3 fok
dbiránytörésig, TB kivitelben,

komplett 15
Munkavezeték szorító

31 sodronyra, 4 ... 5 fok dbiránylörésig, TB kivitelben,
komplett 3
Munkavezeték szorító

32 sodronyra, 5 ... 7 fok dbiránytörésig, TB kivitelben,
komplett 1
Munkavezeték szorító

33 sodronyra, 7 ... 10 fok
dbiránytörésig, TB kivitelben,

komplett 5
Munkavezeték szorító

34 sodronyra, 10 ... 13 fok dbiránytörésig, TB kivítelben,
komplett 9
Munkavezeték szorító

35
sodronyra, 13 ... 30 fok

dbiránytörésig, TB kivitelben,
komplett 21
Munkavezeték szorító

36 kihúzósodronyra, 10 ... 13 fok 2 dbiránytörésig, TB kivitelben,
komplett
Munkavezeték szorító

37 kihúzósodronyra, 13 ... 15 fok 3 dbiránylörésig, TB kivitelben,
komplett
5°/5° szimmetríkus TB
elektromos váltó,
szerelvényeivel kompletten,

38 rádiós vezérléssel, feszített 3 db
rendszerű, Szegeden használt
TB csúszófejekkel és rádiós
távvezérlökkel kompatibilis
10°/10° szimmetrikus TB
elektromos váltó,
szerelvényeivel kompletten,

39 rádiós vezérléssel, feszített 1 db
rendszerű, Szegeden használt
TB csúszófejekkel és rádiós
távvezérlökkel kompatibilis
5°/5° szimmetrikus TB
mechanikus váltó,

40 szerelvényeivel kompletten, 2 dbfeszitett rendszerű, Szegeden
használt TB csúszófejekkel
kompatibilis
2,5°/17,5° aszimmetrikus
jobbos TB mechanikus váltó,

41 szerelvényeivel kompletten, 1 dbfeszített rendszerű, Szegeden
használt TB csúszófejekkel
kompatibilis
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2,5°/17,5° TB mechanikus
váltó, kitérő irányban szigetelt,

42 szerelvényeivel kompletten, 1 dbfeszitett rendszerű, Szegeden
használt TB csúszófejekkel
kompatibilis
10°/10° szimmetrikus TB
mechanikus váltó,

43 szerelvényeivel kompletten, 1 dbfeszitett rendszerű, Szegeden
használt TB csúszófejekkel
kompatibilis
20° balos TB-TB

44 kereszteződés szerelvényeivel 1 dbkompletten, feszitett
rendszerű
30° jobbos TB-TB

45 kereszteződés szerelvényeivel 1 dbkompletten, feszített
rendszerű

46 Felfüggesztő háló 2 dbkereszteződéshez kompletten

47 túlfeszültség levezető, 4 dbszerelvényeivel kompletten

48 trolibusz szakasz szigetelő,
8 dbivoltóval

49 kábel felfűggesztő, gumi, 2 50 dbkábelhez

50
háromcsavaros táppont 32 dbszoritó, bronz
240 mm2 sodrott rézkábel,

51 kettős szigeteléssel (min. 50 m
1000V)
120 mm2 sodrott rézkábel,

52 kettős szigeteléssel (min. 80 m
1000Vl

53 6 csavaros ütkőzési szoritó, 40 dbrézőtvőzet
trolibusz munkavezeték, 100
mm2 keresztmetszetű,

54 kőrszelvényű, hornyolt 2100 m
kialakltású, elektrolitikus
vőrősréz anvaQú
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1/3. A teljesítés ütemezése:

a) A jelen szerződés aláírásától számított 60 napon belül szállítónak valamennyi árut át kell

adnia.

b) Megrendelő kapcsolattartóját értesíteni kell faxon és e-mailen az átadás konkrét

időpontjától visszafelé számított 2. munkanapon az átadás pontos időpontjáról.

2. Vételár:

A Megrendelő által a - felsővezeték tartó oszlopok, tartó sodronyok és kiegészítő

tartozékainak, elemei nek ellenértékeként a Szállítónak fizetendő ár :

Nettó ellenszolgáltatás ára: 45.398.947,-Ft.

Az Áfa fizetés tekintetében a mindenkori áfa rendelkezések alkalmazandóak.

Szállító a fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet.

3. Fizetésí mód:

3/1 Szállító I db számlát állíthat ki. (amennyiben a jogviszonyban alvállalkozó(k) is részt

vesz(nek), a Kbt. 305.S (3) bekezdés alapján ezen számla összege "osztódik" ezen

jogszabályhely c) és g) pontjaiban lévő számlákra.)

A fizetés magyar forintban történik. A fizetés a Kbt. 305.S (3) alapján történik azzal, hogya

305.S (3) i) pont szerinti rendelkezés is alkalmazásra kerül.

3/2. Megrendelő előleget nem fizet.

3/3. A felsővezeték tartó oszlopok, tartó sodronyok és kiegészítő tartozékainak, elemeinek

tulajdonjoga az átadással száll át a Megrendelőre.

3/4. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. 301-30J/A.SS szerinti mértékű

késedelmi kamatra jogosult.

4. Teljesítési hely:

6724 Szeged, Csáky utca 5.
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S. Szállítási feltételek:

5/1. A felsővezeték tartó oszlopok, tartó sodronyok és kiegészítő tartozékainak, elemeinek a

teljesítésí helyig történő szállításáért, elhelyezésért, betárolásáért a Szállító külön díjazást nem

igényelhet.

S/2. A Szállító köteles a teljesítési helyre történő eljuttatásához alkalmas fuvarozási módot

választani.

6. Átvétel:

6/1 Szállító köteles közvetlenül a leszállítást követően a felsövezeték tartó oszlopokat, tartó

sodronyokat és kiegészítő tartozékait, elemeit a teljesítési helyen a megrendelő által

meghatározott helyre elhelyezni, illetve betároIni, majd felek kötelesek átvételi eljárást tartani.

Az átvételi eljárás befejeztével a Felek jegyzőkönyvbe foglalják az átvétel megtörténtét

illetőleg a felmerült problémákat, mely jegyzőkönyvet a Felek aláírásukkal hitelesítenek (a

továbbiakban: jegyzőkönyv). Amennyiben a Jegyzőkönyv a Megrendelő által olyan hibákat,

illetve hiányosságokat tár fel, me ly valamely felsővezeték tartó oszlop, tartó sodrony és

kiegészítő tartozékainak, elemeinek felhasználhatóságát nem teszi lehetővé, úgy a Szállító

kötelezettséget vállal arra, hogy ezen hiányosságokat, illetve hibákat 10 munkanapon belül

kicseréléssel orvosolja.

6/2 Amennyiben az előző mondatban meghatározott hiányosságokat a megrendelő az

átvételkor nem észlelte, ezen hiányosságokat megrendelő köteles az átvételtől számitott 5

munkanapon belül (jogvesztő határidő) szállító részére közölni. (Az orvoslás határideje

azonos a 6/1 pontban foglaltakkal).

6/3 A kicserélt felsővezeték tartó oszlop, tartó sodrony és kiegészítő tartozékainak, elemeinek

esetében felek megismételt átvételi eljárást kötelesek tartani a 6/1 pont szerint, mely után

ismételten Jegyzőkönyv kerül aláírásra, és ilyen esetben ezen dátumtól számítandóak a

Jegyzőkönyvhöz fűződő következmények.

6/4 Az átadás-átvétel befejezése és a Jegyzőkönyv kétoldalú aláírása esetén az felsővezeték

tartó oszlop, tartó sodrony és kiegészítő tartozékainak, elemeinek Megrendelő részére

átadottnak tekinthetőek.

7



6/5 Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés - igazolás) vagy az

elismerés megtagadásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - legkésőbb a szállító

teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon

belül írásban köteles nyilatkozni.

6/6 Amennyiben a teljesítési helyen szállító nem tudja kinek átadni a felsővezeték tartó

oszlopokat, tartó sodronyokat és kiegészítő tartozékait, elemeit, köteles erről a megrendelő

kapcsolattartóját telefonon értesíteni. Amennyiben ezen telefonos értesítés ellenére sem veszi

át a megrendelő a felsővezeték tartó oszlopokat, tartó sodronyokat és kiegészítő tartozékait,

elemeit, úgy megrendelő a felsővezeték tartó oszlopokat, tartó sodronyokat és kiegészítő

tartozékait, elemeit a szállító szegedi, ennek hiányában Szegedhez legközelebbi székhelyén,

telephelyén vagy fióktelepén (Cím: Alpine Hungária Kft. (Szeged, Tisza PU, HRSZ: 20307 )

veheti át. Az átadás sikertelenségéről szállító köteles megrendelőt postán feladott levélben,

faxon, vagye-mail-ben értesíteni.

7. Szavatosság:

7/1. A Szállító szavatolja, hogy az általa a Szerződés keretén belül szállított felsővezeték tartó

oszlopok, tartó sodronyok és kiegészítő tartozékai, elemei újak, használatban még nem voltak.

7/2. A Szállító kijelenti és szavatolja, hogyafelsővezeték tartó oszlopok, tartó sodronyok és

kiegészítő tartozékai, elemei per-, teher-, és igénymentesek, azok tulajdonjoga szabadon

átruházható és, hogy alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.

7/3 Szállító szavatosságot vállal a felsővezeték tartó oszlopok, tartó sodronyok és kiegészítő

tartozékai, elemei séfÜlésmentességéért illetve felhasználhatóságáért.

7/4. Az átvétel időpontjáig Szállító viseli a kárveszélyl.

8. Kötbér:

Szerződésszegés esetén a Szállító az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek:
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a) A késedelmi kötbér mértéke átadási késedelem esetén a késedelembe eséstől számitva: a

teljes nettó vételár l %-aJnaptári nap (kötbérmaximum: azonos a meghiúsulási kötbér

mértékével. )

b) Hibás teljesités esetén szállító hibás teljesitési kötbért köteles fizetni, amelynek alapja a

meghibásodással érintett naptári napok száma, napi mértéke a napi késedelmi kötbér 1I2-e

(kötbérmaximum: azonos a meghiúsulási kötbér mértékével.)

A hibás teljesítési kötbér nem terheli szállítót a jótállási idő lejártát követő időszakban

felmerülő hibák tekintetében.

c) Amennyiben a szerződés aszállítóra visszavezethető okból meghiúsul (ideértve azon

eseteket is, amikor a szállító szerződésszegése folytán a megrendelő - jogszabályban vagy

szerződésben meghatározott - elállási jogát gyakorolja, a Szállító meghiúsulás i kötbért

kőteles fizetni Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke 5.000.000,- Ft.

Megrendelő a meghiúsulási kőtbéren felüli kárát a szállítóval szemben érvényesíti.

Meghiúsulási kötbér érvényesitése esetén megrendelő késedelmi kötbérre nem tarthat igényt,

azonban az esetlegesen már megfizetett késedelmi kötbért nem köteles visszafizetni szállitó

részére.

d) 10 naptári napot meghaladó szállitási késedelem vagy 10 munka napot meghaladó

kicserélési késedelem esetén megrendelőt elállási jog illeti meg póthatáridő tűzése vagy

érdekmúlás bizonyítása nélkül.

Szállító tudomásul veSZI, hogy a jelen szerződés vételárát megrendelő támogatásból

finanszirozza: "ETE Közép-Európai Transznacionális Program". Szállító köteles a

szerződés teljesítés során úgy eljárni, hogy megrendelő a támogatási szerződéssel összeruggő

jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja, igy szállító tűrni köteles az irányító

hatóság által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott

ellenőrzési feladatok végzését. Szállító köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely

a támogatás elvesztését vonná maga után.

Szállító az árukra 36 hónap időtartamú jótállást vállal. A jótállási idő az összes áru

átadásának napján kezdődik.
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9. Vis major

A Felek mentesülnek a jelen szerződés alapján őket terhelő felelősség alól, ha felelősségre

vonásuk alapját megalapozó tényező olyan elháríthatatlan eseményre vezethető vissza, mint

különösen háború, földrengés, tűzvész, sztrájk, természeti katasztrófa.

10. Egyéb feltételek:

10/1. Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen értesitést, levelezést a Felek

egymásnak irásban kötelesek megadni az alábbi címekre:

Szállító címe, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (telefon, fax, e-maiI) :

Elektroline a.s. 18200 Praha, K Ládví 1805/20, Václav Svoboda, tel: +420-284-021-140

Fax: +420-284-021-119, e-maiI: info@elektroline.cz

Megrendelő címe, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége telefon, fax, e-maiI:

Zombori Krisztián
vasúti épitmény fenntartási osztályvezető
kzombori@szkt.hu
fax: +36 62 592 239
telefon: +36 30 626 II 42

10/2. Jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, melyből Felek 2-2 példányt

kapnak.

10/3. A szerződés alapját képező dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

10/4. Jelen szerződés csak a szerződő Felek közös megegyezésével, irásos formában

módosítható.

ll. Bíróság, alkalmazott jog:

1111E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. szabályai az irányadóak.
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ll/2 Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban

peren kívüli egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyíben ez nem vezet eredményre, úgy

alárendelik magukat - perértéktől fuggően - a Csongrád Megyei Bíróság, illetve a Szegedi

Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

ll/3 Felek rögzítik, hogy a jelen szerzödésre szállító általános szerződési feltételei nem

vonatkoznak.

Mellékletek:
l. számú melléklet: Felhatalmazói levél

Szeged, 201 l P?.Cl?: .

Megrendelő képviseletében:

5 Szeue~iKözleke~ésiKlt.
'~~',,--

Dr. Tóth István Tibor
ügyvezető igazgató

?~l.<.€- /~. 2................. V ,201 I ~ .

Szállító képviseletében:

~ELEKTROLINE~U
~ K Ládví 1805/20

18400 Prnlla 8 ':7. L
CZECH REPUBLIC (í) ..-Jus1'fSvehb'k ZiJ;V~ 1rP-12i:f-

CZ45312338 1 b fB D "-mern ere o

(Különböző időpontban történő aláírás esetén a szerződés dátuma a későbbi időpont)
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SZÁLLÍTÁS] SZERZŐDÉS I. sz. mellékiete

FELHATALMAZá LEVÉL

(Kbt. 99.S (I) és 305. S (6) alapján)
Tisztelt

Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia utca 6.
(számlavezető neve és címe)

Megbizom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás( ok) teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Szegedi Közlekedési Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 12067008-00143725-00100003
pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve: Elektroline a.S.

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi Citibank Europe pic, Praha, Chech Republic
jelzőszáma: BAN:CZ3126000000002510570301

SWIFT: CITICZPX

A felhatalmazás időtartama: év !lé Ral"tál éy !lé Ral"ig'
visszavonásig'

aj abeszedési megblzáshaz akiratat Rem kell esatalRi'
hj abeszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni':
az okirat(ok) megnevezése:

Teljesítési igazolás kiállítása Szegedi Közlekedési Kft. részéről "Szeged, Híd utca felsővezeték
rekonstrukció anyagbeszerzés" elnevezés ű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

További feltételek': aj Rem kerülRek meghatárszásra
hj beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől
függően:

teljesitési igazolás szeriuti összeg Ft
HUF devizanem ISO kódja'

ej benyújtási gyakoríság: havi (pl. napi, havi, évi)
ti) fedezethiáRY esetéR a ss ma állítás idÉÍtartama legfeljebb Ral"
ej felhatalmazás esak a KedyezméR)'ezett írásbeli hszzájárlllásáyal '{sRhatá
¥tSSffi

Kelt, Szeged, 2011. év .o.~:..hóO?nap

* nem kívánt rész törlendő
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Fizető fél számlatulajdonos
(Szegedi Közlekedési Kft. képviseletében Dr.
Tóth István Tibor ügyvezető igazgató)
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