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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Eladóként

a …………………………………………….(Eladó neve)
székhely:…………………………………….(Eladó bejegyzett székhelye, levelezési címe)
adószám: ……………………………………(Eladó adószáma)
cégjegyzékszáma: …………………………..(Eladó cégjegyzékszáma)
bankszámlaszáma: …………………………..(Eladó bankszámlaszáma)
a továbbiakban, mint Eladó

másrészről Vevőként

a VOLÁNBUSZ Zrt. (Vevő neve)
székhely: Budapest, Üllői út 131. (Vevő bejegyzett székhelye, levelezési címe)
adószám: ……………………………………(Vevő adószáma)
cégjegyzékszáma: …………………………..(Vevő cégjegyzékszáma)
bankszámlaszáma: …………………………..(Vevő bankszámlaszáma)
a továbbiakban, mint Vevő

között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya, érvényessége

1.1. Eladó a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás (Az Európai Unió
hivatalos lapjában (TED) 2016. …………-án megjelent …………….. számú hirdetmény)
nyertes Ajánlattevőjeként Ajánlatkérő Műszaki Dokumentációja szerinti előírásoknak
minden tekintetben megfelelő, az ajánlatban meghatározott
…. darab, ….............................. típusú autóbuszt ad el Vevőnek …...
HUF+ÁFA/darab áron,
azaz, összesen ….................................. HUF+ÁFA áron,
melyet Vevő megvásárol a jelen Szerződésben írt határidőben és feltételekkel.

1.2. A szerződés az aláírás napjától legalább az Eladó által vállalt 24 hónap jótállás ill. 120
hónap szavatosság időpontjáig van érvényben.

2. Szabványok

A jelen Szerződés értelmében eladásra kerülő autóbuszoknak meg kell felelniük a
közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Dokumentációjában, és annak részét képező
Műszaki Dokumentációjában foglaltaknak.

3. Eladó rendelkezésére bocsátott Szerződéses okmányok és információk
felhasználása

Eladó a jelen szerződés teljesítése során a tudomására jutott műszaki, gazdasági, üzleti
információkat, dokumentumokat - beleértve a jelen szerződés tartalmát is - csak a jelen
szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. Ezeket az adatokat nyilvánosságra,
vagy harmadik személy tudomására csak a Vevő kifejezett hozzájárulásával, illetve
ugyanilyen feltételek mellett publikálhatja, ide nem értve azokat az adatokat, melyeket
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jogszabályban meghatározott kifejezett kötelezettség miatt át kell adnia, vagy
hozzáférhetővé kell tennie. Ebben az esetben Eladó az adatközlési kötelezettség
teljesítésével egyidejűleg az adatkérés és az adatközlés másolatának megküldésével
tájékoztatni köteles a Vevőt.

Ezen titoktartási kötelezettség megszegése esetén Eladó köteles megtéríteni Vevőnek az
ebből származó kárát, beleértve az elmaradt hasznot is.

4. Szabadalmi jogok

Eladónak korlátozás nélkül kártalanítani kell a Vevőt a harmadik fél által felmerülő
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy vagy ipari tervezési jogok
megsértéséből származik az áruknak vagy azoknak bármely részének az Ajánlatkérő
országában történő felhasználása folytán.

5. Ellenőrzések és vizsgálatok

Vevőnek joga van megtekinteni és/vagy megvizsgáltatni az autóbuszokat annak
megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a szerződés és a Műszaki
Dokumentációban meghatározott műszaki előírásoknak. Vevő arról, hogy milyen
ellenőrzést vagy vizsgálatot kíván, és azokat hol szándékozik végrehajtani, írásban
köteles értesíteni az Eladót az ellenőrzést megelőzően legalább 5 munkanappal.

Eladó köteles lehetővé tenni, hogy Vevő a gyártási folyamat időszakában akár több
alkalommal is gyártásközi ellenőrzést végezhessen. Az ellenőrzésekkel kapcsolatosan
felmerülő utazási és szállásköltség Vevőt terheli.

Az ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat az Eladónak vagy alvállalkozójának
(alvállalkozóinak) telephelyén lehet elvégezni, valamint a rendeltetési helyen és/vagy az
autóbusz végső rendeltetési helyén. Ha az Eladónak vagy alvállalkozójának
(alvállalkozóinak) a telephelyén történik ez, minden jogos lehetőséget és segítséget –
beleértve a rajzokhoz és gyártási adatokhoz való hozzáférést biztosítani kell az
ellenőrzést végző számára, külön díj felszámolása nélkül.

Amennyiben bármely megvizsgált vagy ellenőrzött autóbusz nem felel meg az
előírásoknak, Vevő az átvételt megtagadhatja és Eladó köteles kicserélni a
visszautasított autóbuszt vagy költségáthárítás nélkül elvégezni azokat a módosításokat,
melyek azt az előírásokban foglalt követelményeknek megfelelővé teszik.

Vevőnek azon joga, hogy ellenőrizze, átvizsgáltassa és amennyiben szükséges
visszautasítsa az autóbusz átvételét, semmilyen módon nincs korlátozva és nem szűnik
meg abban az esetben sem, ha az autóbuszokat a Vevő az átadást-átvételt megelőzően
megszemlélte, megvizsgálta és elfogadta.

Amennyiben  Eladó  a  gyártás  során  típuskorszerűsítést  hajt  végre,  úgy  a  korszerűbb
típus szállítása megengedett, amennyiben érvényes típusjóváhagyással rendelkezik, és
a műszaki követelményeknek maradéktalanul megfelel.

A jelen pontban foglaltak közül semmi nem mentesíti Eladót a jelen Szerződés alapján
őt terhelő jótállási, szavatossági vagy más kötelezettség alól.

6. Az eladáshoz kapcsolódó okmányok, átadás-átvétel

6.1. Eladó a Vevő részére az autóbuszokat az 1. számú mellékletben meghatározott kivitel
szerint köteles átadni. Eladó az autóbuszokhoz tartozó okmányokat, dokumentumokat,
műszaki dokumentációt a Műszaki Dokumentáció előírásaiban meghatározottak szerint
köteles átadni Vevő részére. Átadás-átvétel után a kárveszélyviselés Vevőre száll át.

6.2. Eladó az autóbuszok átvételének lehetséges időpontjáról - de legkésőbb a teljesítési
határidő előtt legalább 5 nappal - köteles Vevőt írásban értesíteni, figyelembe véve, hogy
elegendő idő álljon rendelkezésre az autóbuszok mennyiségét is tekintve, az átadás-
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átvételi ellenőrzésre és az autóbuszok átvételére. Az átvétel tényleges időpontjában a
felek közösen állapodnak meg.

Az autóbuszok forgalomba helyezéséhez szükséges okiratokat (meghatalmazás, aláírási
címpéldány, cégkivonat okmányirodai ügyintézéshez, tárolási engedély, Kötelező
Gépjármű Felelősségbiztosítás fedezetigazolása) Vevő az Eladó igénybejelentésétől
számítva legkésőbb 3 munkanapon belül biztosítja.

A 180 darab autóbusz szállításának végső határideje ezen szerződés aláírásától
számított 210.-ik nap.

Felek megállapodása alapján a szerződés aláírását követő 30. nap után a vállalt
határidőhöz képest előszállítás lehetséges, de az előszállításhoz és/vagy részszállításhoz
a Vevő kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Vevő részteljesítést elfogad.

Az autóbuszok határidőben történő átadásának azt kell tekinteni, ha az alábbiakban
felsorolt feltételek (A, B, C) feltételek teljesülnek:
A. A jelen szerződés tárgyát képező valamennyi autóbuszt Magyarországon a

közlekedési hatóság a forgalomba helyezés előtt megvizsgált és a vizsgálat
eredményeként – a Vevő által adott meghatalmazás alapján – az Okmányiroda a
Vevő nevére szóló forgalmi engedélyt kiállította, és abba olyan bejegyzést tett, amely
alapján az autóbusz közforgalmú személyszállításra alkalmas. Az autóbusz
érvényes forgalmi rendszámmal van ellátva.

B. Eladó az autóbuszok átadásakor átadta Vevőnek a szerződésben előírt okmányokat,
illetőleg dokumentumokat.

C. Vevő a következőkben ismertetett 6.3. „a-e” pontok szerinti átvételi ellenőrzést
eredményesen megvalósította, és annak alapján a felek aláírták a következőkben
ismertetett „d” pontban említett jegyzőkönyvet és a Vevő kiadta a következőkben
ismertetett „e” pont szerinti átvételi igazolást.

6.3. Az átvételi ellenőrzés, és átvétel

a.) Vevő az autóbuszok átvételét az azt megelőző ellenőrzés lefolytatását követően
kezdheti meg.

b.)  Eladó  –  a  jelen  Szerződésben  meghatározott  formában  és  tartalommal  –  köteles
legkésőbb az átvételi ellenőrzés megkezdésekor átadni a Vevőnek az átvételi
ellenőrzés lefolytatásához szükséges okmányokat és dokumentumokat.

c.) Az átvételi ellenőrzés illetőleg az átvétel helyszíne: ….............................................
található telephely. Eladó köteles külön díj felszámolása nélkül biztosítani minden
szükséges segítséget – beleértve a rajzokhoz és gyártási adatokhoz való hozzáférést
– a Vevő nevében ellenőrzést végző személy/személyek részére. Átvételkor az eladó
az autóbuszokba annyi üzemanyagot köteles biztosítani, hogy azzal az átadás-
átvétel helyéhez legközelebbi - csuklós autóbuszok fogadására is alkalmas - MOL
üzemanyagkútig  vagy  a  Vevő üzemanyag  töltésre  is  alkalmas  telephelyéig
biztonságosan eljusson.

d.) Vevő az ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a Vevő és az Eladó
erre felhatalmazott képviselői aláírnak. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell, hogy: az
autóbuszokat forgalomba helyezés előtt a közlekedési hatóság megvizsgálta-e, az
Okmányiroda a forgalmi engedélybe olyan bejegyzést tett, amely alapján az
autóbusz közforgalmú személyszállításra alkalmas, az ellenőrzés alapján a
követelményeknek megfelelt-e az autóbusz.

e.) Ha az autóbuszokat a hatóság a forgalomba helyezés előtt megvizsgálta, az
Okmányiroda a forgalmi engedélybe olyan bejegyzést tett, amely alapján az
autóbusz közforgalmú személyszállításra alkalmas, az autóbuszok az átadás-
átvételi eljárás során a követelményeknek teljes körűen megfeleltek, a Vevő átadás-
átvételi igazolást ad az Eladónak.

6.4. Az átvétel megtagadása



4

Vevő megtagadhatja az autóbuszok átvételét, ha
a) az autóbuszok nem felelnek meg a közbeszerzési dokumentáció szerinti  műszaki

előírásoknak, vagy az ajánlat feltételeinek, és/vagy az átadás-átvétel során készített
jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok nem kerülnek kijavításra, ill. az előírt
dokumentumok, okmányok nem teljes körűen, vagy nem a megfelelő tartalommal
kerültek átadásra.

b) a nem szerződésszerű teljesítés esetén e szerződés szerinti jogkövetkezmények
alkalmazhatók; ezekben az esetekben Eladó – külön költség felszámolása nélkül –
köteles késedelem nélkül az ellenőrzést lehetővé tenni, a dokumentumokban lévő
hiányosságokat pótolni, illetve kicserélni a visszautasított autóbuszt/autóbuszokat
vagy elvégezni azokat a módosításokat, melyek azt az előírásokban foglalt
követelményeknek megfelelővé teszik és ismételt átvételt kezdeményezni.

Az átvétel megtagadása esetén Eladó számla kibocsátására nem jogosult.

7. Kapcsolódó szolgáltatások

Eladó köteles a következő szolgáltatásokat biztosítani:

Ø beüzemelés, próbaüzemeltetés (az átvétel során a Vevő képviselője kapjon
lehetőséget max. 20 km-es futáspróbára), Eladó a Műszaki Dokumentáció szerint
biztosítsa az átadás-átvétel folyamatát.

Ø Vevő szakemberei részére biztosított részletes oktatás-képzés, melyet a jelen
szerződés 17.7. pontjában foglalt Oktatási tematika szerint köteles biztosítani.

Ø hatósági és egyéb engedélyeket beszerzi, a járműveket levizsgáztatja saját költségén
(kivéve a hatályos jogszabályok szerinti vagyonszerzési illetéket és Kötelező
Gépjármű Felelősségbiztosítás költségét)

Ø jótállási, szavatossági kötelezettségek teljesítése a jelen szerződésben foglaltak
szerint.

E költségeket a Szerződéses ár tartalmazza.

8. Pótalkatrészek

Eladó kötelezi magát arra, hogy a szükséges tartalék alkatrészeket Vevő részére
minimum a jogszabályban meghatározott időtartamra biztosítja.

Amennyiben a pótalkatrészek gyártása megszűnik:

Ø Vevő előzetes értesítése a várható beszüntetésről, elegendő időt biztosítva arra, hogy
a Vevő beszerezhesse a szükséges alkatrészeket,

Ø Abban  az  esetben,  amikor  arra  igény  van,  a  beszüntetés  után  el  kell  juttatni  a
Vevőhöz a pótalkatrészek tervrajzát és specifikációit, anélkül, hogy ezzel
kapcsolatban a Vevőt költségek terhelnék.

9. Jótállás

9.1. Eladó közvetlen felelősséget visel Vevő előtt az általa eladott autóbuszokért, mint
komplett szolgáltatásokért és garantálja, hogy az általa a Szerződés szerint eladott
autóbuszok újak, használatlanok, tervezésük és anyaguk megtestesíti a legújabb
fejlesztéseket. Eladó szavatolja továbbá, hogy az általa a jelen Szerződés szerint eladott
autóbuszoknak nincsen olyan, konstrukcióból, anyagokból vagy a szakértelem
hiányából (eltekintve attól, ha a konstrukciót vagy anyagot a Vevő előírásaiban
kikötötték), vagy az Eladó bármely cselekedetéből, mulasztásából származó hibája,
amely az eladott autóbuszok normális használata során a Magyarországon fennálló
viszonyok között előfordulhat. Eladó szavatolja, hogy az autóbuszok rendelkeznek
mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek a Műszaki Dokumentációban szerepelnek.
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9.2. Ez a jótállás az autóbuszokra teljes körűen, az átadástól számított 24 hónapig, kilométer
korlátozás nélkül marad érvényben.

9.3. Vevő haladéktalanul írásban értesíti az Eladót, a jelen jótállás keretén belül felmerülő
bármely igényéről. A jótállási igénybejelentés kézhezvételekor Eladónak haladéktalanul
meg kell  kezdenie a javítást saját költségére, függetlenül attól,  hogy a meghibásodott
egység/alkatrész/részegység kinek a terméke. Végső esetben ki kell cserélnie a hibás
autóbuszokat.

9.4. Eladó vállalja a jótállási időszak alatt az autóbusz garanciális okra visszavezethető
műszaki meghibásodása miatt szükségessé váló műszaki mentések költségét.

9.5.  Eladó  köteles  a  jótállási  idő lejártát  követően  a  szavatossági  időtartam  végéig,  a
rendeltetésszerű használat mellett keletkezett meghibásodás esetén, a Műszaki
Dokumentációban meghatározott élettartam vállalás szerinti futásteljesítménnyel
arányos javítási költséget meghaladó részt Vevő részére megtéríteni. A tényleges
futásteljesítmény és az élettartam vállalás km teljesítmény hányadosa alapján kapott
szám, és a javítási költség szorzata képezi Eladó költségviselési összegét.

9.6. Eladó kötelezően 10 év szavatosságot vállal a felépítmény vázszerkezet, karosszéria,
külső burkolatok élettartamára. Ezen idő alatt nem megengedett beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere,
padlócsere, valamint a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagainak leválása,
továbbá a szerelőfedelek rögzítésének működőképtelensége.

9.7. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő
újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy
a  kijavítás  megtörténik.  Fődarabok  körébe  tartoznak  a  motor,  a  nyomatékváltó,  a
futóművek, a kormánymű és a csuklószerkezet.

10.Fizetés

10.1. Eladó az autóbusz átvételét követően, az arról szóló átadás-átvételi igazolás alapján
nyújthat be számlát. Vevő az ellenszolgáltatást a szabályszerűen kiállított számla
alapján, banki átutalással, 30 napon belül teljesíti HUF-ban, a számlán szereplő
bankszámlára,  amennyiben  Eladó  megfelel  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.
törvény 36/A §-ban előírt feltételeknek.

10.2. Amennyiben részszállításra kerül sor, Eladó az átadott mennyiség tekintetében jogosult
részszámlát kiállítani.

10.3. Szerződő feleknek tudomásuk van arról,  hogy a szerződés tárgyát képező autóbuszok
értékesítése belföldi értékesítésnek minősül, Eladó forgalmi adó fizetésére kötelezett
Magyarországon, a számlában az érvényes előírások szerinti általános forgalmi adót kell
érvényesíteni.

10.4. Eladó részéről a Szerződés szerint átadott autóbuszokért és elvégzett szolgáltatásokért
kért árak nem térhetnek el jelen szerződésben meghatározott áraktól.

10.5.  Ezek  az  árak  rögzítettek,  minden  költség  és  egyéb  tényezőt  (kivéve  a  hatályos
jogszabályok szerinti vagyonszerzési illeték, és a kötelező gépjármű felelősség díja)
tartalmazniuk kell, és nem kerülhetnek felülvizsgálatra a Szerződés hatályossági ideje
alatt.

10.6. Vevő késedelmes fizetése esetén a késedelmes összeg után Eladó legfeljebb a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű éves késedelmi kamat késedelemmel
arányos részét jogosult felszámítani, amennyiben az Eladó számlája az esedékességet
megelőzően legalább 15 nappal megküldésre került Vevő felé.
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11.A szerződés módosítása

Jelen szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, a
hatályos Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével.

12.Átruházás

Eladó a Vevő előzetes írásos beleegyezésével átruházhatja a jelen Szerződés alapján
teljesítendő kötelezettségeit vagy azok egy részét.

13. Alvállalkozói teljesítés

Eladó teljesítésében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre.

Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében
- beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, Eladó írásos kérése alapján Vevő más megjelölt
szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat írásban, ha az megfelel a
közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. A
szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók alkalmazására a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében szereplő előírásokat kell alkalmazni.

14. Szerződéstől eltérő teljesítések szankciói

Eladónak a Közbeszerzési Dokumentáció szerint, illetve Vevő által elfogadott ajánlata
szerintiekkel összhangban kell leszállítania az autóbuszokat és elvégeznie a
szolgáltatásokat.

Amennyiben Eladó késedelmesen teljesít, köteles a késedelem tényéről Vevőt a teljesítési
határidőt megelőző 5 napon belül írásban értesíteni, az új teljesítési határidő
megjelölésével.

Késedelem esetén Vevő jogosult, az átadásra nem kerülő valamennyi autóbuszra,
autóbuszonként, a késedelem minden napjára 150.000 Ft,- késedelmi kötbért
felszámítani.

Amennyiben  jelen  szerződés  6.2.  pontjában  vállalt  szállítási  határidő az  adott
részegység, alkatrész szállítása a gyártó késedelmes szállítása (gyártás hosszú átfutási
ideje, későbbi időpontra programozott gyártás) miatt nem lenne tartható, abban az
esetben a gyártó erre vonatkozó igazolását a rendelés visszaigazolásakor, illetve a
szállításkor mellékelni kell. Vevő ebben az esetben, a visszaigazolásban szereplő
időtartamra késedelmes kötbért nem érvényesít. Eladó kizárólag akkor mentesül a
késedelemnek az előzőekben írt  következményei alól,  ha a késedelem vis maior miatt
következett be.

Abban az esetben, ha a késedelem az Eladónak felróható okból a 90 napot is meghaladja,
a Vevő mérlegelés alapján, az ügylettől elállhat. Elállás esetén Vevőt meghiúsulási kötbér
illeti  meg,  melynek  mértéke  az  át  nem adott  autóbusz(ok)  nettó  vételárának  20  %-a.
Késedelmi kötbér nem követelhető, ha a Vevő meghiúsulási kötbért érvényesít.

Hibás teljesítési kötbér: Eladó által ajánlatában vállalt és értékelési szempontként
figyelembe vett üzemképességi szint alatti üzemképességi mutató esetén hibás teljesítési
kötbér fizetésére kötelezett. A kötbér mértéke %-onként és naponta 30.000 Ft. A kötbér
mértékének kiszámítása az ajánlati dokumentációba foglalt szabályozás szerint történik.

 Vevő az Eladó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát, a
kötbér igényen felül is érvényesítheti az Eladóval szemben, ha az bizonyítottan Eladó
hibájából keletkezett.

Vevő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet Eladó köteles annak
kézhezvételét  követő 30  napon  belül  banki  átutalással  kiegyenlíteni.  Vevő a
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kötbérigényét  az  átadott  autóbuszok vételárából  is  érvényesítheti,  oly  módon,  hogy  a
vételárat a kötbér összegével csökkentve teljesíti.

15.Elállás nem teljesítés miatt

Amennyiben a teljes szerződés, vagy annak egy része a 6. pontban írt határidőhöz képest
90 napon belül, az Eladó érdekkörében felmerülő okból nem teljesül, úgy Vevő jogosult
a szerződéstől elállni.

Vevő - nem csorbítva a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb jogorvoslathoz
fűződő jogokat  -  a  Szerződés  nem  teljesítése  esetén  Eladónak  megküldött  írásos
értesítésben elállhat a Szerződéstől a következő esetekben:

a.) ha Eladó nem adja át az összes autóbuszt vagy azok egy részét és/vagy nem teljesíti
az összes szolgáltatást, vagy azok egy részét a Szerződésben foglalt időtartam
(időtartamok) lejártáig,

b.) ha az Eladó nem teljesíti bármely más szerződéses kötelezettségét/kötelezettségeit.

16.Vis maior

Vis maiornak, azaz lehetetlenülést eredményező ellenállhatatlan erőnek minősül minden
olyan rendkívüli esemény, amelyet Felek a szerződés megkötésekor nem láthattak előre
és nem háríthatták el, és amely nem vezethető vissza egyik fél saját hibájára vagy
gondatlanságára sem. Az ilyen események lehetnek többek között: háborúk vagy
forradalmak, tűzvészek, árvizek, járványok, vesztegzárak, amelyek megakadályozták
bármelyik felet abban, hogy szerződéses kötelezettségeit teljesítse.

Vis maior esetén felek haladéktalanul értesítik egymást a teljesítésüket érintő helyzetről
és megállapodnak annak kezeléséről.

Ha  vis  maior  helyzet  az  Eladó  teljesítését  érintő módon  áll  elő,-  úgy  Eladónak
haladéktalanul értesítenie kell Vevőt írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha Vevő
másképpen nem rendelkezik írásban, úgy Eladónak folytatnia kell szerződéses
kötelezettségeinek teljesítését az adott helyzetben elvárható gondosság határáig és az
összes ésszerű, vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a
teljesítés érdekében.

17. Vevőszolgálati feltételek

A szerződés tárgyát képező autóbuszok vevőszolgálat körébe tartozó javítások elvégzése
Eladó által a tevékenység végzésére feljogosított magyarországi szervizben kell, hogy
történjen. Amennyiben a jótállási időszak alatt Eladó Vevő telephelyétől 50 km-nél
nagyobb  távolságra  lévő szervizbe  rendeli  be  a  járművet,  úgy  a  felmerült  kilométer
költségét Vevő önköltségi áron jogosult kiszámlázni Eladó részére.

17.1. Jótállási követelmények

 Eladó kijelenti, hogy
a.) az általa a jelen Szerződés szerint átadott autóbuszoknak nincsen olyan,

konstrukcióból, anyagokból vagy a szakértelem hiányából származó hibája, vagy
az Eladó bármely cselekedetéből, mulasztásából származó hibája, amely az
átadott autóbuszok rendeltetésszerű használata során az országban fennálló
viszonyok, ill. a Vevő működési területén fennálló üzemeltetési körülmények
között előfordulhatnak.

b.) az autóbuszok rendelkeznek mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek a Műszaki
Dokumentációban szerepelnek.

17.2. Jótállás érvényessége

A jótállás nem vonatkozik az autóbusznak azokra a részeire vagy alkatrészeire amelyet



8

a) nem rendeltetésszerűen használtak,
b) gondatlanul kezeltek,
c) amely balesetben megsérült,
d) amely a gyártó beépítési jóváhagyásával nem rendelkezik,
e) amelyet úgy változtattak meg, hogy kedvezőtlenül befolyásolta teljesítményét vagy

megbízhatóságát, kivéve azt az esetet, amikor az ilyen javítások összhangban
voltak az Eladó karbantartási utasításaival és a kivitelezés megfelelt az elismert
normáknak,

A jótállás akkor is megszűnik, ha a Vevő elmulasztja elvégeztetni a 3. számú mellékletben
meghatározott szerviztevékenységeket, karbantartási műveleteket és ellenőrzéseket.

17.3. Jótállás alóli kivételek

A jótállás nem vonatkozik a normális üzemeltetés során kopó-fogyó tételekre (az elvárt
élettartam figyelembe vétele mellett). Amennyiben kopó-fogyó kategóriába tartozó
alkatrész  Műszaki  Dokumentációban  fel  van  tüntetve,  akkor  az  adott  tételhez
meghatározott élettartam figyelembe vétele mellett vonatkozik a jótállás.

17.4. Sorozathibák

Ø Sorozathiba olyan hiba, mely a jótállási és szavatossági időszak alatt azonos
tételeknél fordul elő a tenderben beszerzett járművek minimum 10 %-a esetében.

Ø Eladónak ki kell javítani a sorozathibákat a jótállási feltételeknek megfelelően.
Ø Eladónak munkaprogramot kell készítenie annak érdekében, hogy ugyanez a hiba

a többi autóbusznál ne fordulhasson elő.
A munkaprogramnak tartalmaznia kell valamennyi autóbusz esetlegesen vagy
ténylegesen hibás alkatrészének vizsgálatát és kijavítását.

17.5. Javítás

a.) Eladó ajánlatában ….% napi üzemképességi mutató teljesítését vállalta. Az
üzemképességi mutató megállapításához csak azokat az üzemképtelenségi okokat
kell figyelembe venni, melyek a jótállási kötelezettség körében merülnek fel,
kijavításuk Eladó intézkedését igénylik.  A mutató kiszámítása: a napi üzemképes
autóbuszok számának és a teljes leszállított autóbusz mennyiségnek a hányadosa,
„%” mértékegységben kifejezve.

b.) A kötelezettség a jótállási igény hivatalos bejelentésével kezdődik.
c.)  A  mutató  teljesülését  a  Vevő naponta,  a  reggel  6  óra  30  perckori  állapotnak

megfelelően értékeli és erről nyilvántartást vezet. Az értékelést a felek együttesen,
havi gyakorisággal végzik és az eredménynek megfelelően elszámolnak.

d.) Eladó nem felel azon üzemképtelenséget eredményező állásidőért, mely a Vevő
hibájából (pl. karambolos javítási igény, átalakítási igény, további tartozékok,
részegységek felszerelése stb.) keletkeznek vagy a használatból eredő természetes
elhasználódás eredményezi. Még akkor sem, ha ezek javítását Vevő az Eladótól
rendeli meg.

e.) Eladó üzemképességi mutatóval kapcsolatos kötelezettsége a 24 hónap jótállási
időszakra vonatkozik. Ha ezen időszak valamilyen okból meghosszabbításra
kerülne, akkor a kötelezettség ennek a határidőnek elteltével szűnik meg.

f.) Az elvégzett jótállási javításról és a felhasznált alkatrészek jegyzékéről a javítást
követően Eladónak (vagy Márkaszerviznek) részletes írásos visszaigazolást kell a
Vevőnek visszajuttatnia. Ez lehet a hibabejelentő lap visszaigazolási rovatában vagy
külön munkalapon.

g.) Az üzemképességi mutató értékébe beszámítanak azok az esetek is, amikor Eladó
kötelező szerviz és karbantartási műveletekre, vagy bármilyen más okból kötelező
felülvizsgálatra, ellenőrzésre rendeli az autóbuszt.
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17.6. Tartalék-alkatrész ellátás, óradíjak.

a) Eladó kötelezi  magát  arra,  hogy  a  szükséges  tartalék  alkatrészeket  Vevő részére
minimum a jogszabályban meghatározott időtartamra biztosítja. A jótállás idejének
elteltét követően ezen alkatrészeket Eladó külön megrendelés alapján szállítja
Vevőnek, az alkatrészek árának megfizetése ellenében.

b) A pótalkatrészek árait Eladó az ajánlatában szereplő, Műszaki Dokumentáció
…számú táblázatában megadott árakon köteles biztosítania (kivéve a garanciában
elismert, ingyenesen biztosított alkatrészcsere) teljes jótállási időszakon belül.
Eladó vállalja, hogy ezen alkatrészeket további 60 hónap időszakra ajánlatában
megadott áron biztosítja Vevő részére. Eladó tudomásul veszi, hogy a fent említett
árakat a jótállási  időn belül nem változtathatja, míg a jótállási időszakon túli 60
hónapban jogosult, évente maximum a KSH által közzétett, előző év ipari infláció
árindexének mértékével az árakat emelni.

c) Amennyiben a tartalék alkatrészek gyártása Eladónak fel nem róható ok miatt
lehetetlenné válik (saját eladója beszüntette a gyártást, vagy jogutód nélkül
megszűnt), Eladó mentesül a tartalék alkatrész-gyártás időbeli kötelezettsége alól
azzal, hogy a pótlás érdekében Vevővel külön megállapodást köt.

d) Eladó azokra a javítási műveletekre - melyeket a Műszaki dokumentáció táblázata
tartalmaz  és  Vevő megrendel  Eladótól  -  a  jótállási  időszak  végéig  az  ott
meghatározott normaidők és javítási egységdíjak alkalmazására kötelezettséget
vállal.
Eladó  tudomásul  veszi,  hogy  a  fenti  normaidőket  nem változtatja,  míg  a  javítási
egységdíjak  esetében,  a  jótállási  időszakon  túli  60  hónapban  jogosult,  évente
maximum a KSH által közzétett, előző év ipari infláció árindexének mértékével az
árakat emelni.

e) Az alkatrész beazonosítás Vevő feladata, a tévesen beazonosított alkatrészek nem
tartoznak jelen szerződés hatálya alá. Eladó vállalja az alkatrészek
beazonosításához tartozó műszaki információk és oktatások biztosítását legkésőbb
az autóbuszok üzembe helyezésével egyidejűleg.

17.7. Oktatás

Eladó vállalja, hogy biztosítja Vevő autóbuszvezetői, valamint Vevő javító-karbantartó
szakemberei részére tartandó oktatás részletes oktatási tematikájának kidolgozását és
a szükséges óraszám szerinti leoktatását. Eladó vállalja, hogy az adásvételi szerződés
aláírását követően – de legkésőbb az autóbuszok átvételének időpontjáig – legalább egy
alkalommal, a következő tartalommal térítésmentes képzést tart, Vevő telephelyén:
- Legalább 7 órában, magyar nyelven a Vevő autóbuszvezetői számára,
járművenként 2 fő figyelembevételével. Ebből legalább 1 órát az átadás-átvétel során
kell biztosítani. A képzés terjedelme és mélysége térjen ki a jármű ismertetésére, a
kezelőszervekre, vezetéstechnikára, a gazdaságos üzemeltetésre, a napi karbantartásra.
- Legalább 40 órában, magyar nyelven a Vevő javító karbantartó személyzetének,
hogy megismerkedjenek az autóbuszok szerkezetével, szerelésével, karbantartásával és
javításával. Az ehhez szükséges képzési dokumentációt Eladónak kell biztosítania. A
képzésen résztvevő személyek létszáma alkalmanként maximum 10 fő. A 40 órás képzés
több részletben is biztosítható.

A képzés a következő területekre terjed ki:
a) az egyes fő- és részegységek (vázszerkezet, motor, üzemanyag ellátórendszer,
tengelykapcsoló, nyomatékváltó, kardántengely, futóművek, kormánymű, levegőellátó-
és fékrendszer, elektromos rendszer) funkcionális működése,
b) áramutas kapcsolási rajz használata,
c) hibakeresés, megelőzés
d) diagnosztikai tevékenység, beállítás, beállítási értékek
e) karbantartási tevékenység
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f) alkatrészek ki- és beszerelése
g) speciális, gyári célszerszámok, diagnosztikai eszközök és készülékek használata
h) javítás utáni beállítások, ellenőrzések
i) amennyiben elektronikusan vagy CD-n biztosította az alkatrész katalógust és a
javítási útmutatót, úgy annak kezelése

Az oktatás teljesítését témavázlattal és jelenléti ívvel kell dokumentálni és igazolni.
Ha az előbbiekben meghatározott oktatást részben, vagy teljesen nem tartja meg Eladó
akkor a Vevő ezt hibás teljesítésnek minősítheti.

17.8. A feljogosított szervizzel szemben támasztott elvárások:

A feljogosított szervizek feleljenek meg a szerződés tárgyát képező autóbuszok
vonatkozásában az 1/1990 (IX.29.) KHVM rendeletben meghatározott követelményeknek.
Szervizben a javítással foglakozó személyi állomány rendelkezzen megfelelő szakmai
tapasztalattal, és a szerződés tárgyát képező autóbusz típus és konstrukciós ismeretével
és javítási gyakorlatával.

Eladó tudomásul veszi és az autóbuszok átadás-átvételét megelőzően biztosítja annak a
lehetőségét, hogy a Vevő előzetes írásbeli bejelentését követően három munkanapon belül
az ajánlatkérési dokumentációban megjelölt szerviz hálózat egyes vagy összes szervizét
ellenőrizhesse, hogy megfelelnek-e az ajánlat tárgyát képező autóbuszok teljes körű
karbantartására és javítására az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben meghatározott
személyi és tárgyi feltételek szempontjából. Ha a Vevő részéről történő fentiekben
meghatározott ellenőrzését nem biztosítja Eladó, vagy a feljogosított szerviz üzemeltetője,
akkor  Vevő a  szervizt  úgy  tekinti,  hogy  nem  felel  meg  az  1/1990.  (IX.29.)  KHVM
rendeletnek. Ha az ellenőrzött szerviz nem felel 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletnek akkor
Vevő az Eladó teljesítését hibásnak minősítheti.

18. Adók, illetékek és vámok

Eladót teljes mértékben terhelik az összes olyan adók, illetékek, engedélyezési díjak és
forgalmi illetékek és vámok, melyeket a reá vonatkozó előírások szerint vetnek ki rá a
szerződés teljesítésével kapcsolatosan.

19. Nyilatkozatok

Felek a Szerződéssel kapcsolatos összes, egymásnak adott nyilatkozatát/értesítését, a
szerződés értelmében írásban küldik egymásnak és azt írásban igazolják vissza.

20. Jogvitás ügyek elintézése

Vevő és Eladó megtesz minden erőfeszítést, hogy a Szerződés alapján vagy azzal
kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton
rendezzen. Ennek eredménytelensége esetén fordulnak a Vevő székhelye szerinti
hatáskörrel rendelkező bírósághoz, melynek kizárólagos illetékességét ezúton kikötik.

21. Egyéb előírások

21.1. A Szerződéssel kapcsolatos minden levelezésnek és más okmányoknak, melyek
a felek között kicserélésre kerülnek, magyar nyelven kell készülnie.

21.2. Kötelező szerződéses feltételként érvényesül a Kbt. 131.§ (2)  bekezdése.

21.3.  Vevő tájékoztatja  Eladót,  hogy  a  nemzeti  vagyonról  szóló  törvényben
meghatározott közfeladatot lát el, ezért az ide vágó jogszabályok alapján, az általa kötött
szerződések vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettsége áll fenn,
melyet a jogszabályokban foglaltak szerint köteles teljesíteni. (2011. évi CXCVI. tv.;
2012. évi XLI. tv.; 2011. évi CXII. tv.; 2009. évi CXXII. tv., 2011. évi CVIII. tv., stb.) Eladó
a  tájékoztatást  megértette,  tudomásul  veszi,  és  hozzájárul,  hogy  Vevő a  jelen
szerződéssel összefüggésben a jogszabályokban előírt közzétételi és tájékoztatási
kötelezettségeit a jogszabályokban előírtak szerint teljesítse; ezzel összefüggésben
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kifejezetten hozzájárul, hogy Vevő a szerződésben feltüntetett adatait a jelen jogügylet
lebonyolításához szükséges módon és mértékben kezelje.

22. Alkalmazandó jog

A Szerződésre  vonatkozóan a  magyar  törvényeket,  különösen a  közbeszerzésről  szóló
2015. évi CXLIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
továbbá minden, a Szerződés tárgyát képező járművekre vonatkozó, a Magyarország
területén hatályos jogszabályt kell alkalmazni és a Szerződés ezek szerint értelmezendő.

Jelen szerződés …. megegyező, eredeti példányban készült és elválaszthatatlan részét
képezik annak mellékletei, melyek a szerződés megkötésekor a következők:

1./ Vevő ajánlati felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, annak valamennyi
mellékletével együtt (ide értve a korrigendumokat és kiegészítő tájékoztatásokat is),
elektronikus  formában.  Felek  mellékletnek  a  közzétett,  fokozott  biztonságú  okirati
formában elektronikus felületre feltöltött dokumentumokat tekintik e szerződés
mellékleteinek, melyek teljes egészükben mindkét fél rendelkezésére állnak.

2./ Eladónak a Vevőhöz benyújtott közbeszerzési ajánlata, annak valamennyi
mellékletével és hiánypótlásával együtt.
3./   Autóbuszok műszaki kivitele.
4../  Az 500 ezer kilométerhez tartozó kötelezendően elvégzendő karbantartási
műveletek meghatározása
5./  A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti ajánlati elemek felsorolása

…………….2017. ….hó…..nap

…………………………….. ……………………………..
Eladó Vevő


