
 
VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS 

 I. részhez 

amely létrejött 

 
Egyrészrıl a: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ 
   Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 07. 
   Adószám: 15467012-2-08 
   Számlaszám: OTP 11737007-15467012 
   Képviseli: Nagy Viktor igazgató 
   A továbbiakban Megrendelı 
 
Másrészrıl a:  Baranyai Mérnökiroda Kft. 

          Székhely:  2220 Vecsés, Széchenyi út 148. 
                                    Telephely: 2220 Vecsés, Széchenyi út 148. 
   Adószám: 12135965-2-13 
   Számlaszám:  10103881-55100444-00000003 
   Cégjegyzékszám: 13-09-072112 
                                   Képviseli:  Baranyai Mátyás ügyvezetı 
   A továbbiakban Vállalkozó 
 
( a továbbiakban együttesen mint Felek) között az alábbi feltételekkel. 

 
1./  A szerzıdés tárgya:  Megrendelı megrendeli, Vállalkozó elvállalja jelen szerzıdés 
mellékletében rögzített mőszaki paraméterekkel a Megrendelı tulajdonában és használatában 
lévı MAN típusú tehergépjármőhöz pótkocsi gyártását, leszállítását és levizsgáztatását. 

 
a.) 1 db 10 t össztömegő központi tengelyes pótkocsi gyártása és levizsgáztatása  

            b.) MAN TGL 10.240 4x2 BL típusú tgk. alsó vontatás kiépítése, tandem vonófejjel 
 

2./  Vállalkozási ár:  
 
             1. a.) pont szerinti pótkocsi:  5.980.000.-Ft  + 1.495.000.-ÁFA, összesen bruttó: 
7.475.000.-Ft. 
 
             1.b .) pont szerinti átalakítás: 540.000.-Ft  + 135.000.-Ft  ÁFA, összesen bruttó:  
675.000.-Ft. 
 
A vállalkozási díj együttesen: nettó 6.520.000.-Ft  + 1.630.000.-Ft ÁFA, összesen bruttó: 
8.150.000.-Ft.                        

  A vételár tartalmazza a vizsgáztatás és a rendszámmal való ellátás költségeit is.  

 
3.)    Szállítási határidı:  

  
- 1. a.)  pótkocsi: 2011. január 31. 
- 1. b.)  átalakítás: a jármő beérkezése után 8 munkanap 
 



4.)   Fizetési feltételek:   Elıleget Megrendelı nem fizet. Részszámla: a pótkocsi 
leszállításakor a vállalkozási díj 75 %-ára nyújtható be számla, a fennmaradó 25 %-ra a 
levizsgáztatást és átalakítást követıen nyújtható be a végszámla. 

Megrendelı a számla összegét a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
átutalással egyenlíti ki (alvállalkozói számla 15 nap, ajánlattevı számla kiegyenlítése 15 nap), 
figyelemmel az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra is.  
 

5.) Teljesítés helye: Vállalkozó telephelye. A pótkocsi vizsgáztatva kerül átadásra 
Megrendelı részére a Vállalkozó telephelyén, az alsó vontatás kiépítéséhez Megrendelı 
szállítja a tehergépjármővet a Vállalkozó telephelyére. 
 

6.) Vállalkozó feladatai: 
• Elkészíti a szerzıdés tárgyát képezı pótkocsit. 
• Felszereli a vontatás kiépítést a Megrendelı által biztosított jármőre.  
• Elkészíti a vizsgáztatáshoz szükséges dokumentációkat. 
• Adatlapra levizsgáztatja a pótkocsit és a vontató tgk-t. 

 
7.)  Megrendelı feladatai: 

• Vállalkozó telephelyére szállíttatja a MAN tehergépjármővet 
• Biztosítja a pótkocsi vizsgáztatásához a tehergépkocsit  
         

8.) Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
8.1.) Kötbér:  A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén az elmulasztott határidı elsı napjától 
kezdve naptári naponként 20.000 Ft összegő kötbért köteles fizetni, amely a vállalási árból 
kerül levonásra. A Megrendelı - nem a Vállalkozónak felróható okból - késedelmes fizetése 
esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles a Vállalkozónak fizetni.  

8.2.) Jótállás: A jótállás idıtartama legalább:  1 év, a Vállalkozó által vállalt mérték: 2 év, 
az alkatrészellátást 8 évig biztosítja. A Vállalkozó a jótállás idıtartama alatt garanciát vállal 
a pótkocsi és tehergépkocsi vontatás átalakítására, a rendeltetésszerő használata esetén 
bekövetkezı anyag- és gyártási hibákból eredı meghibásodásokra is.  

 
9.) Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.), az adózás 
rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Jelen szerzıdés 1. sz. melléklete jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi.  

 
A fentiek alapján a szerzıdı Felek megfelelı felhatalmazással rendelkezı képviselıik útján 

jelen Szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag 4 (négy) eredeti 

példányban írták alá. 

Gyır, 2010. december 6. 

 

….………………………..   ……………………….. 

         Megrendelı              Vállalkozó 

                             Nagy Viktor igazgató                            Baranyai Mátyás ügyvezetı 



1. sz. Melléklet: mőszaki leírások  

 
 

1. sz. Melléklet 
 

A Vállalkozó által gyártandó és leszállítandó pótkocsi és alsó vontatás kiépítés mőszaki 
adatai: 

 
 

1.a.) 10  tonna össztömegő központi tengelyes pótkocsi: 
 
 
 
Méretek:                                                                                        
 
hosszúság ( vonórúddal):                  10200 mm 
tengelytáv:                                         1450 mm 
nyomtáv:                                            2100 mm 
Megengedett össztömeg:                  10.000 kg   
öntömeg:                                           4 000 kg 
  
Kivitel:  
  
· hegesztett acélváz I hossztartókkal és  U kereszttartókkal 
· acél vonórúd  vonószemmel, oldal aláfutás gátló  
· légrugós merev hidak, tengelyenként 4db 215/75 R 17,5 kerékkel  
· Kétvezetékes légfékrendszer, EBS,  
· Rugóerı tárolós rögzítıfék  
· Pótkeréktartó alul jobb oldalon, pótkerékkel 
  
Felépítmény: 
Méretek:                 (külsı /  belsı)  
hosszúság             7800  /  7740 mm   
szélesség              2 550  /  2480  mm  
magasság                            2800  mm   
Mellfal magasság:                2800 mm    /teljes alumínium/            
  
 
Kivitel :  
 
Festett acél segédalváz, (homokszórva, alapozva, fényezı kamrában fényezve, 3 rétegő 
fényezés 2K festékkel)     
Fényezett acél plató keret 
400 mm magas osztott eloxált alumínium oldalfal  (3 részre osztott) 
21 mm vastag  mőanyag  bevonatú  rétegelt lemez padló ( növelt kopás állóságú, 240 
g/m2 fólia bevonattal) 
elöl és hátul fix ponyva kapu, középen lehajtható, kivehetı acél rakoncák (KINNEGRIP) 
mőanyag sárvédık 
2 oldalt  elhúzható  ponyva ( sínnel, görgıvel, esıvédı gumicsíkkal hátul beakasztós elıl  
feszítıs, német függöny ponyvarendszerő kivitel) 



festett  acél  ponyvatartó keret, 5 sor deszkázat, fent 5 összekötı 
8x8 szövéső ponyva az oldalfalra fülezve+ vámzár zsinór  
alumínium felhajtható oldalaláfutás gátló 
hátul  hagyományos főzéső ponyva, 400 mm magas oldalfallal 
Adatlapos mőszaki vizsgáztatás 
 
1.b.) pont szerinti MAN TGL MAN 10.240 4x2 BL típusú tgk alsó vontatás kiépítése 
 
1 tonna függıleges terhelhetıségő tartó konzol készítése 
a jármővön meglevı elektromos és fék csatlakozók áthelyezése a tartó konzolra 
távkioldású tandem vonófej felszerelése a tartó konzolra 
Adatlapos mőszaki vizsgáztatás 
 
 


