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1 sz. melléklet 

 
Szerződéses feltételek 

a 
Debreceni Vízmű Zrt. részére történő felújított vízmérők adásvételi szerződéséhez 

 
 
 
 

Szállítandó mennyiség: 5000 db. (+/-10%) felújított aknás vízmérő  
A vízmérő típusa:  Nedvesen futó NA 13-as (aknába szerelhető) 
Beépítési hossz: 170 mm, és igény szerint 165 mm 

 
A termék minőség: A szállító köteles a terméket azonosításra alkalmas jelzéssel 

ellátni, és a mindenkori érvényben lévő Mérésügyi Törvény, és 
az ahhoz kapcsolódó jogszabályoknak, kiegészítő 
rendelkezéseknek megfelelő, hitelesítéssel ellátott vízmérőket 
szállítani. A vízmérők hitelesítése nem lehet 2015. évnél 
régebbi.  
 

Szerződés időtartama: A szerződés megkötésétől számítva 2015. december 31.-ig 
 
Szerződés típusa: Adásvételi szerződés 
 
Teljesítés helye: A Debreceni Vízmű Zrt. központi raktára (Debrecen, Benczúr 

Gyula út. 7.) 
 
Teljesítés módja  
és gyakorisága:  A szerződés aláírását követően első alkalommal 500 db. vízmérő  

 kerül átadásra, ezután az igénynek megfelelően  szakaszosan, 
havi egy – két alkalommal. 

 
Késedelmi kötbér: Szállítási késedelem esetén a kötbér napi mértéke az aktuálisan 

szállítandó mennyiség nettó árának 1%-a késedelmes naponként, 
maximált értéke 20%, a szerződés szerinti mennyiség nettó 
értékére vetítve. 

 
Számlázás: Megrendelő a leszállított mérőket szállítólevél alapján veszi át. 

Számla a hónap végén a leigazolt szállítólevelek alapján, gyűjtő 
számla formában állítható ki. 

 
Fizetés: A számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással.  

Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a 
számla kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő 
első munkanap. 

 
Késedelmi kamat: A megrendelő esetleges késedelmes fizetése esetén a Ptk.-nak 

megfelelő mértékű, a késedelmes napokra eső arányos rész 
számítható fel késedelmi kamatként. 
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Fuvarozás: Az Eladó fuvarszervezésében 
 
Fuvarozás költsége: A fuvarozás költségét a megajánlott ár tartalmazza. 
 
Lehívás időpontja: A kívánt szállítási időpontot megelőzően öt-tíz munkanap. 
 
Lehívás módja: A Megrendelő által küldött e-mail, vagy fax. 
 
Kapcsolattartás: Az Eladó és a Vevő megjelölik a kapcsolattartásra jogosultak 

nevét, beosztását, és elérhetőségeit. 
 
A szerződés aláírása: A szerződés a Vevő nevében, annak vezérigazgatója írja alá. Az 

Eladó megjelöli a képviseletében aláírásra jogosultakat. 
 
 
A szerződés 5 eredeti azonos érvényű példányban készüljön. 
Illetékes Bíróság megjelölése. 


