
Keretszerződés Menetíró Készülékek Szervizelésére 

amely létrejött egyrészről Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.  

1138. Budapest, Váci út 182., adószám: 12120497-2-41, képviseli: Antalné Lengyel Tímea 

ügyvezető igazgató 

a továbbiakban, mint Megrendelő,  

másrészről …………………………………….. 

a továbbiakban, mint Vállalkozó, a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben, 

az alábbi feltételek szerint: 

I. Előzmények 

Megrendelő BK661/2020 számon beszerzési eljárást folytatott le a szerződés tárgyában, 

melynek nyertese Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. 

II. KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 

II. 1. Vállalkozó a gyári és jogszabályi előírásoknak megfelelően, folyamatosan ellátja 

Megrendelő gépjárműveibe szerelt menetíró készülékek karbantartását, javítását. Vállalkozó 

garantálja, hogy a munkát kiváló minőségben, szakszerűen, végzi el. Vállalkozó a 75/2016. (XII. 

29.) NFM rendelet a menetíró készülékről, menetíró készülékek szerelésére vonatkozó 

rendelkezéseit köteles betartani és azok betartásáért felelősséget vállal. 

II.2. A Megrendelő nem kívánja előre teljes körűen meghatározni a szerződés tárgyára 

vonatkozó igényét, ezért a Felek határozatlan időre 4.000.000,- Ft + Áfa, azaz négymillió Forint 

+ Áfa értékhatárig (a továbbiakban: Keretösszeg) keretszerződést kötnek azzal, hogy 

Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg lehívására a Szerződés hatálya alatt. 

II. 3. Vállalkozó a gyártó- és a jogszabályok által előírt garanciális, illetve szavatossági 

feltételeket a gépjárműbe szerelt menetíró készülékekbe beépítésre kerülő új alkatrészek 

vonatkozásában is köteles betartani. 

II. 4. Vállalkozó vállalja a folyamatos, eredetivel megegyező minőségű alkatrészellátást. 

II. 5. Vállalkozó a Megrendelő ügyintézőjével egyeztetve, előzetes időpont-egyeztetést 

követően, illetve az esetlegesen felmerülő feladatoktól függően végzi el a ciklikus (tervezhető) 

karbantartási munkákat. 

A Vállalkozó az adott gépjárműbe szerelt menetíró készülék időszakos karbantartási 

munkáiról, a munka megkezdése előtt telefonon értesíti a Megrendelő ügyintézőjét. A 

menetíró készülékek javítására vonatkozóan Felek kapcsolattartóik útján egyeztetnek. 

Vállalkozó vállalja, hogy a sürgős javítások esetén soron kívüliséget biztosít a Megrendelő 

részére. 



III. ÁRAK: 

megnevezés nettó ár 

Analóg tachográf kalibrálás 
(illesztés)   Ft/alkalom 

Digitális tachográf kalibrálás 
(illesztés)   Ft/alkalom 

Smart tachográf kalibrálás 
(illesztés)   Ft/alkalom 

Tachográf javítás   Ft/óra 

 
A menetíró készülékek javítása során adott esetben szükséges alkatrészek tekintetében, 
Vállalkozó aktuálisan írásban tájékoztatást küld megrendelőnek, azok árát is feltüntetve, 
melyet Megrendelő kapcsolattartója visszaigazol. 
 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

IV. 1. Megrendelő közvetlenül vagy képviselője útján jogosult az elvégzett munkák 

szükségességének, jogosultságának ellenőrzésére bármikor és ezek számlabéli 

vonatkozásainak vizsgálataira. 

IV. 2. Vállalkozó az adott munkák elvégzéskövetően, Megrendelő által kiállított teljesítés 

igazolást követően jogosult a számlát kiállítani és a Megrendelő részére megküldeni. 

Vállalkozó a számlát tételesen, az elvégzett szolgáltatás és az adott esetben beszerelésre 

kerülő alkatrész(ek) külön soron feltüntetésével állítja ki. Megrendelő az igazolt teljesítés 

alapján kiállított számla végösszegét a teljesítéstől számított 15 napos fizetési határidővel, 

átutalással egyenlíti ki Vállalkozó ……………………………… számú, bankszámlájára feltéve, hogy a 

hibátlan számla időben rendelkezésre áll. 

V. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: 

V. 1. Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik meg. 

V. 2. A jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül 30 napra felmondhatja, míg az azonnali 

hatályú rendkívüli felmondásra a Ptk. szabályai szerint súlyos szerződésszegés esetén kerülhet 

sor. 

VI. KAPCSOLATARTÁS 

VI.1. Megrendelő kapcsolattartója szerződéses ügyekben: Albitz Rita +36302796313, 

albitz.rita@ftszv.hu 

Megrendelő kapcsolattartója operatív ügyekben: Szepesvári Tamás +36205763863, 

szepesvari.tamas@ftszv.hu 

VI.2. Vállalkozó kapcsolattartója:  

………………………… 

mailto:albitz.rita@ftszv.hu
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VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK: 

VII. 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátása 

érdekében együttműködnek egymással. A szerződéssel, illetve a szerződésből folyó 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő vitákat elsősorban egymás közti 

egyeztetés keretében rendelkezik.  

VII. 2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 

Jelen szerződés bármely rendelkezésének módosítása csak írásban, mind a két fél által 

cégszerűen aláírt formában érvényes. 

VII. 3. Felek a jelen szerződést annak elolvasása és megértése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írták alá 2 eredeti példányban, melyből 1 példány Megrendelőt, egy 

példány Vállalkozót illeti meg. 

Kelt: Budapest, …... 

 

 

.........................................................   ....................................................  

             Megrendelő      Vállalkozó 

  

 


