
ADÁSVÉTELI KERETSZERZÓDÉS

amely létrejött es/részröl az s+L Imp€x Kft. (székhely:4400 NyíregyháZa, Új u. 35. l/3., adószfun 11877385-2-
15., cégjegyzéksám: Cg. l5-09-065857., képviseló: Sebi László úgyvezető) mint eladó (továbbiakban: Eladó)
másrészról a
NYhvv Nonpfoíit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4. sz6m, adószám: l03ó33t5-2-15,
cégiegyzék§Zám: Cg.l5-09-060275, kép,.,iseló: Dr. Pazcnyi Péter üg^.,32glö; min! veYó (ro..,ábbi3k!rgn: veYó)
kózótt a|ulírott napon és helyen, az alábbi feltét€|€kkel:

A szerzódéskötés elóZmén)|e:
A Vevő, mint ajáí atkéró EKR000048772022 iktatószi,rn alatt közb€szerzesi eljáíást folytatott le ömlesáett
útszóró só beszerzése árgyában. A legalacsonyabb összegíi ellenszolgáltatfut tartalmazó ajánlatot benyrjtó
SULLER Kereskedelmi és Sállítá§i Kft. a 2022. miircius 01. napján kelt ,,értesítés" tárgymegielölésű levelében
énesitene a Vevót arrój. hogy az ijl$ajnában kia|ai(-uit háborús heiyzet mian az útszöró só beszerzése lárgyú
adásvételi szerzödést nem áll módjában megkötni, igy ezen körtllmény alapján a nyertes ajánlattevó a Kbt. 13l. §
(9) bekezdése alapján mentesül a szerzódés megkötésének kötelezettsége alól.
Az összegezésben a Vevó második legkedvezóbb ajánlattevőnek j elölte meg az S+L lmpex Kft. Eladót. A fentiekre
tekintgttel került sor az adásvételi keretszerzödéS megkötésére.

A NYiRW Nonprofit Kft. Nyír€s/háza Megyei Jogu Város Önkormányzaüinak l 00 o/o-os tulajdonábaíl áló gazdasági
üársas€.

l.) Szerzódó Felek megegyeznek arról, hogy az Eladó köteles a Vevő külön irásos megrendelése (e-mail) alapjáa
a múszaki leírásban meghatározoft ömlesáett útszóró só fulajdonjogát a szerzódés idótartama alatt mindösszesen
2000 tonna + l0 % mennyiségben a vevóIe átnrháZni és azt a vevó 4400 Nyíregyháza, Tiizér utcaz- . szÁm alalti
székhelyén a Vevó részÉíe átadní,2L22. március 28. é§ 2023. április 30, közötti idótartam alatt, a Vevő pedig az
ánr 4tr;étplérc Áa ,, élIph<?^lo4lr^rá< a<czcoÁnele e ftFoli7plé<Á,F LÁrélp<

Az Eladó a még meg nem rendelt útszóró só táro]ásáról a saját telephelyén, bjztonságos körülmények között, saját
költségén köteles gondoskodni.

Szerződő Felek rögzltii! hogy a vevó megrendelé§e tarta]rnazza a mennyiséget, valamint a teljesítés határidejét
is,

Műszaki leírás:

Az út§zóró só minóségi jellemzóinek elóirá§a:

- Külsójellemzés: szürkésfehér, szÁíaz, pergőszemcsés, idegen anyagtól mentes
- vizben oldható rész: legalább 98,5 tömeg %
- ebból klorid tartalom nátrium kloridban kife,iezve. legalább 95 tömeg %
- ebból nedvességíartalom legfeljebb 1,5 tömeg %
- yízben oldhatatlan rész legfeljebb 1,5 tömeg ?ö
- a sállított só jeliemzöinek ki.kell elégítenie a Magyar Úttigyi Tá,rsaság által kiadott Szórósó, Technikai

nátrium-kloridra vonatkozó e-UT 08.03.1l sámú útügyi múszaki előírIásban leirt feltételeket.
- A tároló he]yeke, beszállításra kelüló ömlesáett útszóíó só nem tartalmazhat s€mmiféle hulladékot, amely a

szórógépek biztonságos üzemelését akadályozhatja
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Az összeállás-gátlóyal kevert útszóró sónak a leszállítást követó l8 hónapon belül újabb manipuláció nélkiil
(átkeverés, örlés) kiszórhatónak kell lennie.

szállítás ömleslett állapotban történjen, külön írásos megTendelő alapjált.

2.) Jelen adásvételi keretszerzódés idótartama: 2022. március 2E. - 2023. április 30.

3.) ElJenszolgáltatiis összege:

lllegnevezés Mennyiség (tonna) Egységár
(nettó árltonna + AFA)

utszóró só 2000 tonna + l0 %- 2ó.500.-Ft.-

§lerzÁáÁ FeIeL maoállannrlnalz lhhan hnml A7 Fl|en<7^l oá lfirá< 
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.? FllrlÁ minrlannpmít lzÁlrcéóÁl i.* á

sállítás költségét is fedeü, azEladó ezen felül költséget nem követelhet a Vevótól.

4.) Szerzódö FeIek megeryeznek aról, hogy a vevó €lőIeget nem fizet. Sz€rzódó Felek rögzítik, hogy a mennyiség
meghatiirozása a mérlegelési jegyek, illetve menetlevelek alapján tórténik. Az Eladó az egyes megendelések
alapján történö útszóró só átvételét követöen sámla benyújüi§árajogosult.
AZ Eladó által b€nyljtott számlát a Vevö a ftk. 6:t30 § (l!2) bekezdései figyelembe vótelével a számla keltétól
sámítoit 30 napon beiüi átuiaiássai köreies megfizemi. A Kbt. i35. § (i), iiiewe a (5)*{6) bekezdései is
irányadóak. Az elszámolás alapja: menetlevelek, mérlegelési jegyek, teljesítési igazolás benyújtása. Késedelmes
pénzíigyi leljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013- évi v. tórvény (továbbiakban: Ftk.) 6:l55. §
rendelkezései irányadóak.

5.) Az Eladó késedelmes teüesítéS esetén kötbért köteles fizetni, melynek mértéke minden késedelmesen
megkezdett nap után a megrendelés összegének solo-a, maximum 20%-a. Eladó a teljesítés meghiúsulása esetén az
alábbi kötbér összegét köteles megtizetni:

- megrendelés össz€gének 30 o/o-a.

Eladó hibás teljesítés esetén köteles a vevó mindennemü kárát megtédteni,

6.) Eladó kijelenti, hogy értékesítési tevékenységét a mindenkor hatályos Yonatkozó j ogszabályolmak megfelelóen
végzi el, illewe az általa forga]mazott termékek rendelkemek a forgalmaáshoz sziikseges engedélyekk€l.

7.) Hladó szaYatol azért, bq|á- az általa torgalnazoít termékek per-, teher es lgénymentesek azokon harmadik
szernélynek nincs olyan joga, amely a V€vő tulajdonszerzéséthasmálati jogát akadályomá vagy klzÁrná.

8.) Eladó kijelenti, hogy a termékek szállíásához sztikséges érvényes engedélyekkel, személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkezik.

9.) Szerzódó Felek rö8zítik. hogy a v€vö a termék átvételekor mennyiségi és minöségi ellenörzést végez. az
€setleges eltéréseket jegyzókönyvben rögzítik. Minőségi, illetve mennyiségi hiba esetén az Eladó köteles a hibás
terméket kicserélni, a hiányzó terméket pótolni.

10.) Aki a szerzódés megszegésével a mrásik félnek krárt okoz, köteles aá megtédteni. Mentesül a felelósség atól,
ha bizonyítj4 hogy a szerzódésszegést ellenórzési kófén kíl.iil esó, a szerződéskötés időpontjában elóre nem
látható köriilmény okoza és nem Volt etváíható, hogy a körülményt elkerülj€ vagy a káít elhárítsa,

l l.) Ameruryiben az Eladó a Vevó egyszeri írásbeli felszólitása ellenére sem adja át az adásvételi keretszerzódés
1./ pontjában megbat&ozott iárut, a vevó jogosult az árut máS Eladótól megYásárolni, melynek tobbletköltsé8ét
_iogosult az Eladóval szemben érvényesíteni a szerzödés azonnali hatályú felmondás4 illetve a meghiúsulási köibér
követelés érvényesítése me]lett.

l2.) An 
"nlrr'o"n 

u azerzódö Fel€k bármelyikejelen adásvételi keretszerzódésben foglalt bármely kötelezettségét
súlyosan megszegi, a mrásik FéI jogosult a szerződésí azomali hatállyal felmondani.
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13.) A Kbt. 143 §. (1) bekezdésében meghatározott esetekben a vevó a szerződést felmondhatja, vagy a ftk-ban

foglaltak szerint a szerzódéstől elálthat. A Kbl. l43. § (2) bekezdése szerint a vevó köteles a szerzÓdést felmondani

vagy attól elállni, ha a szerzódés megkötését köVetöenjut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési
elján4s során kizaró ok állt fenn és ezéít ki kellett votna zárni a közbeszerzési eljárásból.

l4.) A Felek rögzítik a Kbt. l43.§ (3) bekezdése alapjííü\ hogy a Vevó köteles a szerzödést felmondani. ha
a.) az F,|adő vonatkoásában közvetetten vas/ közvetlenül 25%-ot megha|adó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerintjogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. §
( 1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

b) az Eladő közvetetten vagy kóZvetlenül25%-ot meghaladó tu]ajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (l) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

l5.) A Felek a Kbt,136.§ (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vevó nem fizet, illetve sámol el a szerzódés
teuesítésevel összefflggésben olyan költségeke! melyek a Kbt, 62. § (l) bekezdés ka-kb) alpontja szeriftl
feltételeknek nem megfeleló táísaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adókóteles jövedelrnének

csökkentésére alkalmasak.
Az Eladó köteles a szelzódés teljesitésén€k teljes időafiama a]att tu]ajdonosi szerkezeíét a Vevó számára
megismeíhetóvé tenni és a Kbt.143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekól a vevót haladékálanul értesíteni.

16.) A sz€rződés módosítrisára kizáról€ írásban, mindkét Fél képviselójének aláírásával, a Kbt. l41. §-ban
foglaltak fi gyelembevételével van lehetóség,

l7_) Atz Eladó köteles a szerzödés teljesítésének időtartama alatt a vevőt tájékoztatni az alvállatkozók
beielentésben közölt adatainak váltoásfuól Az Eladó a szerzódésbe foglaltan nyilatkozik, hogy a szerzödés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kózbeszerzési eljárásban elöírt kizáró okok batálya alatt álló alvállalkozót.

18.) Szerzódó Felek _ielen adásvételi keret§zerződés teijesíiése során kölcsönósen egwttmúködve, egymás jogos
érdekeiíe tekintettel kötelesek eljárni. Szerzódó F€lek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoaatni j€len

szerzódésben kifejezetten nem szabályozott minden olyan kérdésról, amely a szerződés tel.iesítésére kihatással
lehet.

l 9,) Kapcsolattartó személyek:
Eladó részéról:
Név: Sebi László
Tel: 06 2019582- 540

E-mail: slimpex@Loqltlgbu

vevó részéról:
Név: Kázrrrér Lriszló
Telefon: 06-30/695-745ó

E-mail: kazrner.laszlo@nyirw.hu

20.) Sz€rződö Felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi keretszerzódésból €redó esetleges vitás
kérdéseket t{íígyalásos úton rendezik, ennek eredménlelensége es€tén kikötik a nyíregyházi székhelyŰ,

hatáskönel rendelkezó bíróság kiárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

2l.) Jelen adásvételi k€retszerzódésb€n nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerási eljrfu,ás iratány€a,
a Ptk., a Kbt. yalamint a szeródés tars/ához kapcsolódó egléb jogszabályok rendelkezései irányadóak,

Szerződö Felek ajelen adásYételi keretszerzódést elolvasás és kölcsönós értelmezés utiin, mint az akaratukkal és

nyi]átko7atllkkál mindenhen e.gyezór, jőváhagyől^g aláííták

Nyir egyhiua, 2022. március 28, NYiRvv Nonprofit KfL
4400 Nyiregyháza" Tiizér u, 2-4,
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