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tteerrvveezzeetteett,,  aazz  aalláábbbbii  kköötteelleezzőő  ttaarrttaalloommmmaall))  

  

  

  

 

 

1. A szerződő felek: 

 

Vevő Debreceni Vízmű Zrt. 

Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Adószám 23458208-2-09 

Bankszámlaszám 11738008-20238173-00000000 

Képviselő Gorján Ferenc vezérigazgató 

Telefon 52/513-513 

Fax 52/413-609 

E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu  

 

Eladó  

Székhely  

Levelezési cím  

Adószám  

Bankszámlaszám  

Képviselő  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

1. A szerződés tárgya 

 

Debreceni Vízmű Zrt. részére 1 db billenő platós tehergépjármű  szállítása  

 

 

2. Vételár és műszaki tartalom: 

 

A tehergépjármű kialakítása, műszaki paraméterei:  

 

 Kategória: Tehergépjármű, nyitott, billenő platós kivitelben. 
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 Állapot: Új 

 Műszaki követelmény:  

- A jármű megengedett össztömege, 12.000 kg 

- hasznos teherbírás: 5.500 -6.500 kg között 

 Fülke: 

- Balkormányos kivitel 

- Acél első lökhárító 

- 3 személyes fülke 

- Légkondicionáló berendezés, pollenszűrővel 

- Nappali menetfény 

- Elektromos fűtésű külső tükrök, a fő tükör elektromos állítású 

- Színezett ablakok, első szélvédő fölött külső napellenzővel 

- Távirányítású központi zár, 2 kulccsal 

- Autórádió, vezeték nélküli mobiltelefon használatának 

biztosítása 

- Digitális tachográf 

- Sebességmérő km osztású skálával, sebességhatárolóval 

- Fülkében hátsó ablak  

- Légrugós vezető ülés, fejtámlával 

- Fülke tetőn 1 pár sárga figyelmeztető lámpa   

 Motor, sebességváltó, hajtásrendszer: 

- 4 hengeres diesel motor, 4-5 liter lökettérfogat, 140 -160 kW 

teljesítmény 

- Sebességváltó: mechanikus, 6+1 fokozatú 

- A billentés meghajtásához NH/1-4C csatlakozási lehetőség 

- Hátsókerék hajtás, kapcsolható differenciazárral 

- Gumiabroncs, 245-265/70*17,5” kerékméretben 

- Üzemanyag: gázolaj, 110-130 literes üzemanyag tartállyal 

- Digitális vagy analóg fordulatszám szabályozó, a billentéshez 

szükséges fordulat beállításhoz 

 Felépítmény: 

- Az átalakítási engedély kiadásához készített 

tervdokumentációt, a gyártást megelőzően a nyertes 

Ajánlattevő (Eladó) köteles a Vevő részére elektronikus úton 

megküldeni, aki azt 8 napon belül elbírálja 

- 3 irányban billenthető, acél plató, min. 4.000 mm belső 

hosszúság, szabványos szélesség a fülke szélességéhez 

igazodva 
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- 500 mm magas, osztatlan oldalfalak, hátsó ajtó forgáspontja, a 

hátsó ajtó síkjától befelé min 15 cm legyen, a magassága a 

platótól 650-700 mm legyen. 

- A plató oldalsó és hátsó ajtó, kézzel felülről lefelé nyitható 

legyen, úgy, hogy a hátsó ajtó, billentő állapotban is, nyitva 

maradhasson. A hátsó ajtó alulról felfelé nyíló legyen 

automata módban, fülkéből vezérelt szelep működéskor, 

rúdzárral. 

- a fülke mögötti mellvéd fal, a fülke ablakáig tömör, az 

ablaknál rácsos kivitelben 

- Az acél felületek alapozva, az alváz alvázvédelemmel, az 

oldalfalak, 2 rétegű, 2 komponensű festékkel felület kezeltek 

legyenek  

- A fülke mögötti plató hátfalra feltekerhető kivitelű, takaró 

ponyva konzolos elhelyezése biztosított legyen. A ponyván a 

lekötéshez szemes kialakítás, fém gyűrű betéttel, gumikötéllel 

befűzve 

- A plató oldalak külső részén, a takaró ponyva lekötéséhez, 

megfelelő fülek, kampók legyenek elhelyezve, a profilos 

oldalfal külső, homorú felületén 

- Vonófej, csapos kivitelben, egyvezetékes átmenőfékes, és 

ráfutófékes utánfutó, vagy pótkocsi vontatásához, 4.000 kg -ig 

 Felszereltség: 

- Pótkerék  

- Kerék ékek 

- Tűzoltó készüléktartó, a járműhöz rendeltetésszerű méretben, 

tűzoltó készülékkel. 

- Emelő, minimum szerszámkészlettel, fülkebillentéshez, 

kerékcseréhez szükséges szerszámmal. 

- oldalfalon eloxált alumínium aláfutás gátló, felhajtható 

kivitelben 

 

 

Teljesítéskor a gépjárműnek érvényes, a magyar a közúti közlekedésben történő 

részvétel lehetőségét biztosító forgalmi engedéllyel kell rendelkeznie. A 

forgalmi engedélybe kerüljön bejegyzésre a sárga figyelmeztető fény 

használatának engedélyezése 
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A fenti leírásnak megfelelő tehergépjármű vételára: ______________Ft  

+ ÁFA, azaz:                                                                 Forint+ÁFA                                                                                                                      

 

3. Szállítási határidő: 2021.  

 

4. Kezdési határidő: a szerződéskötést követően indul. 

 

5. Pénzügyi feltételek: a vállalás átalányáron történt, mely a tehergépjármű közúti 

közlekedésben történő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot 

biztosításához szükséges összes ráfordítást tartalmazza. 

Vevő előleget nem fizet. A számla benyújtására a Vevő telephelyén megtörtént 

sikeres átadás-átvételi eljárást követően van lehetőség, a hiánytalan átvételt 

bizonyító jegyzőkönyv birtokában. 

 

6. Fizetés: a sikeres átadás-átvételi eljárás után kiállított számla kézhezvételét 

követő 30 napon belül, átutalással, az OTP Nyrt. 11738008-20238173-

00000000 sz. számláról. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra 

esik, úgy a számla kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első 

munkanap. 

 

7. Szerződésszegés jogkövetkezményei 

 

Késedelmi kötbér: az Eladónak felróható késedelmes gépjármű átadás esetén a 

Vevő a nettó vételár napi 1%-nak megfelelő mértékű kötbérre jogosult, 

késedelmes naponként. 

A késedelmi kötbér maximális mértéke:(a nettó vételár 25 %-

a):______________Ft. Ezt meghaladó késedelem esetén a Felek azt hibás 

teljesítésnek tekintik, a Ptk.-nak megfelelő szankcionálással. 

Meghiúsulási kötbér: (a nettó vételár 20 %-a): _______________Ft. 

Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk.-nak megfelelő mértékű 

késedelmi kamatra jogosult.  

 

8. Vevő jogai és kötelezettségei: 
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Az adás-vétel tárgyát képező tehergépjármű előzetes átvizsgálása az Eladó 

telephelyén, a felépítmény gyártás folyamatának ellenőrzése. A végleges átvétel 

a Vevő telephelyén történik. A magyar nyelvű Kezelési és Karbantartási 

Utasítás, Garancialevél, Forgalmi engedély ellenőrzése, átvétele.  

 

9. Eladó jogai, kötelezettsége: 

 

Az adás-vétel tárgyát képező tehergépjármű előzetes átvizsgálásának biztosítása 

az Eladó telephelyén. A végleges átvétel a Vevő telephelyén történik. A magyar 

nyelvű Kezelési és Karbantartási Utasítás, Garancialevél és Forgalmi engedély 

átadása a Vevő részére. A szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült VÁM 

és adóköltségek az Eladót terhelik.  

 

10. Garancia, jótállás, szavatosság: 

 

Az Eladó az általa szállított tehergépjárműre 1 év teljes körű + 1 év 

hajtásláncra vonatkozó, maximum 100.000 km futásteljesítményig terjedő 

(amelyik előbb bekövetkezik) garanciát vállal és biztosít. A garancia nem 

vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett, és a használat 

során előálló természetes kopásból eredő meghibásodásokra. A jótállást és 

szavatosságot az érvényben lévő jogszabályok alapján biztosítja az Eladó. 

 

11. Együttműködési kötelezettség: 

 

Az Eladó helyszíni képviselője: 

Név:  

Cím:  

Tel.:   

e-mail:  

 

 

A Vevő helyszíni képviselője: 

Név: Kocsel Pál gépjármű ügyintéző 

Cím: Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Tel.:  (30) 382-9909 
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e-mail: pal.kocsel@debreceni-vizmu.hu  

 

12. Egyéb rendelkezések: 

 

A szerződés teljesítési ideje alatt másoknak okozott károkat az Eladó 

maradéktalanul köteles megtéríteni, vagy helyreállítani. 

A szerződésben nem szabályozott feltételekre a Ptk. idevonatkozó rendelkezései 

az irányadóak. 

A szerződésből eredő bármely vitás kérdést a felek kötelesek elsősorban 

egyeztető tárgyalások útján rendezni. Ha az egyeztető tárgyalások nem vezetnek 

eredményre, a Felek a vitás kérdések rendezése érdekében alávetik magukat a 

Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességének.  

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyet a Felek, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

 

 

Debrecen, 2021. .….. hó ……. nap 
 

 

 

 

 

 

 

______________________ ______________________ 

  

              Eladó                     Vevő 
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