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ADASVETf, Lt KERETSZERZODES

amel}, létrejótt egyrészról az S+L Impex Kft. (székhely: .1400 Nyiregyháza. Új u, ;s. I/3.. atlósárn:
l l877385-2- l 5.. cégegyzékszfun: Cg. l5-09-065857., képviselő: Sebi László ügyvezető) mint eladó
(továbbiakban: Elarló) másrészról a
NYIR!'V Nonproíit Kft. (székhely:4400 Nyíregyhriza. Tüzér utca 2-4. szám. adószám: 103ó33|5-2-
l5. cégjegyzékszám: Cg.l5-09-060275, képviselő: Dr. Pazonyi Péter ü5ruezető) mint vevő
(továbbiakban: Vevó) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződéskötés elózménve:
A Vevő. mint ajárrlatkérő nemzeti eljárásrend Szerint közbeszerzési e§áníst folytatott le ömlesztett
útszóró só beszerzése tárgyában. A beérkezett ajánlatok közül az Eladó nyújtotta be a legalacsonyabb
áral talí^lmaző érvényes ajánlatot. ennek elfogadása eredményeként került sor jelen adásvételi
keretszerzódés megkötésére.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyhráza Meryei Jogu Város Ökormri,rryzatrának l00 %-os tulajdonában áIló
gazdasígi tírsaság.

l,) Szerzódő Felek megegyeznek arról, hogy az Eladó köteles a Vevő külön írásos megrendelé§e (e-

mail) alapján a műszaki leírásban meghaározott ömlesztett útszóró sót a szerzödés idótartama alatt
mindösszesen 500 tonna merrnyiségben a Vevö 4400 Nyíregyhráaa, Tiizér utca 2,4. szám alatlí
székhelyén a Vevő részére átaóni,2n22. december t5. és 2023. március 30. közötti idóiaítam alatl a
Vevő pedig az áru átvételére köteles. A Vevót terh€lő ellenszolgáltatás összegének a megfizetésejelen
adásvételi kereszerződés 4. pontjában meghaározotak szerini történik. A Vevő az ellenszolgáltatás
teljes összegének megfizetésével az 500 tonna útszóró só tulajdonjogát megszerzi.

Az Eladó a még meg nem rendelt útszóró só t{,rolásáról a saját telephelyérr, biÍonságos körülmények
kózött. saját költségén köteles gondoskodni.

Szerzödő Felek rögzítik, hogy a Vevó megrendelése ártalmazza a mennyiséget. valamint a telj€sÍíés
hariridejét is,

Llúszaki leirás:

Az rltszóró só minőségi jellemzőinek előirása:
* Kiilsó jellemzés: szürkésfehér, száraz, pergőszemcsés. idegen anyagtól mentes-
+ Vizben oldható rész: legalább 98,5 tömeg %,* ebbőI klorid tartalom nátrium kloridban kifejezve. legalább 95 tömeg oÁ.

+ ebböI nedvességtartalom legfeljebb 1.5 töme8 %.
* vízten oldhatatlan rész legfeljebb 1.5 tömeg %.
* A szálIított só jellemzóinek ki kell elégítenie a Magyar Utügyi Társaság által kiadott ittszóró
sóra. technikai nátriumkloridra vonatkozó e-Ut 08.03.1l számú útúgvi múszaki leírásban leírt
feltételeket.
* A tároló helyekre, beszállitrisra kerülő ömlesztett útszóró só nem tartalmazhat semmiféle

hulladékot. anrely a szórógépek biztonságos iizemelését akadályozhatla,

Szemmegoszlás előírása:
Szitaméret [mm]

0-0.125
_ 0,50
_ 2.0
_ 2,83
- 4.00

Átesett szemcsék tömeganinya [%]
0-ó
0_30
80_ 100
90_ 100
]00



Mennyiség; 500 tonna

Az összeállás-gátlóval kevert útszóró sónak a leszállíást követó l8 hónapon belül újabb manipuláció
nélkül (átkeverés, órlés) kiszórhatónak kell lennie,

2.) Jelen adásyételi keretszerződés idótartama; 2022. december 15. - 2023. március 30,
Az adásvételi keretszerződés megkötésének feltétele: az Eladó köteles a Vevó felé legkésóbb a
szerzódés aláírásakor igazolni, hogy az 500 tonna útszóró so mennyiség a r€ndelkezés€re áll, melyet a
vevó részére a szerződés idötanama alatt biztosítani köteles.

3.) Ellenszolgáltatás összege:

Megnevezés Mennyi§ég (tonna) Egysegár
(nettó árltonnr + AFA)

utszóró só 500 tonna 50.000.-

Szerzódő Felek megálIapodnak abban. hogy az ellenszolgáltatás összege az Eladó mindennemű
kö|tségét. ígl, a szálIitás köItségét is fedezi, az Eladó ezen felül költséget nem követelhet a Vevőtól,

4.) Szerzödó Felek rö8zítik, hogy a mennyiség meghatároása megrendelésenként az Eladó által
kiállított nrérlegelési jegyek, illewe szállítóIevelek alapjrin tórtónik. A Vevő székhelyén a Vevó által
kontroll mérlegelés történik. Felek megegyeznek anól, hogy sállítmányonként 100 kg, mennyiségi
eltéíés mindkét fél részéről megengedett. Az ezen felüli eItérés esetén a Vevő á|tali mérlegelés alapján
mért súly az Eladó részéröl is elfogadott, mely a sámlázás alapját képezi.
Szerzódó Felek megegyeznek anól. hogy a Vevó az ellenszolgáltatris teljes összegét díjbekérő alapjáLrr

elóre fizeti meg az Eladó sz;iLrnrira banki átutalás úúán. amelyről az Eladó a bankszárn lájára történö
megérkezés napjával elölegszámlát állít ki,
Szerzódő Felek megállapodnak arról, hogy a végszá,mlák kiállíuísínak feltétele: megrendelésenként a
Felek álta| ellenjegyzett szállítólevelek, és mérlegelési jegyek,
A Kbt, 135. § (]) bekezdése is irányadó.
Késedelmes pénzügyi teljesítes esetén a Polgári Törvénykönyvről szóIó 20l]. évi V. töwény
(továbbiakban: Ptk.) 6:l55. § rendelkezései irányadóak.
lla az Eladó a jelen adásvételi szeízódésben foglalt kötelezeftségeit nem teljesíti, a már leszállitott áru
ellenértékével csökkentett előleg a Megrendelőnek visszajáLr. Az Eladó az előleget a teljesítés
meghiúsulrisától számított 8 napon belül kóteles visszafizemi egy összegben. kamatmentesen a Vevő
részére.

5.) Az Eladó késedelmes teljesítés es€tén kötbért köteles fizemi, melynek mértéke minden késedelmesen
ínegkezdett nap után a megrendelés összegének 5oÁ_a, maxirnum 200Á-a, Eladó a teljesítés meghiúsulása
esetén az alábbi kótbér ósszegét köteles megfizetni:

- megrendelés összegének 30 %-a.
Eiadó hibás teljesítés esetén köteles a Vevő mindennemű káTát m€gtédteni.

ó.) Eladó kijelenti. hogy értékesítési tevékenységét a mindenkor halál_vos vonatkozó jogszabályoknak
megfelelóen végzi el, ilIetve az általa íbrgalmazott termókek rendelkeznek a forgalmazáshoz szükséges
engedélyekkel.

7,) EJadó szavatol zért, hogy az általa forgalmazoft termékek per-, teher és igénynrentesek, azokon
harmadik személynek nincs olyan j<rga. amely a Vevó tulajdonszeízé§et/használati jogát akadál1-ozna
vagy kizámá.
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8.) Eladó kijelenti, hogy a termékek sállírisához szükséges érvényes engedélyekkel. személ.vi és tárgyi
feltételekkeI rendelkezik.

9.) Szerzódó Felek rögzítik, hogy a Vevó a termék áNétel€kor mennyiségi és minóségi ellenórzést
végez. az esetleges eltéréseket jeryzőkönyvben rögzítik. Minóségi, illetve mennyisegi hiba esetén az
Eladó köteles a hibás ierméket kicserélni, a hiányzó terméket pótolni.

l0,) Aki a szerzódés megszegésével a másik félnek kárt okoz. köteles azt megtédt€ni. Mentesúl a
felelősség aló|, ha bizonyítja" hogy a szerzódésszegést ellenőrzési körén kívüI esó. a szerzódéskötés
idöpontjában előre nem látható körülmény okoaa és nem volt elvárható, hog;, a körülményt elkerülje
vagy a kárt elhárítsa.

ll,) Amennyiben az Eladő a Vevő egy,szeri írasbeli felszólírása ellenére sem adja át az adásvételi
keretszerzödés l ./ pontjában m€ghatározott árut, a Vevő jogosult az árut más Eladótól megvásárolni.
melynek többletköltségét jogosult az Eladóval szemben éívényesíteni a szerzödés azonnali hatályú
felmondása. iIlewe a meghiúsuliisi kötber követelés érvényesítése mellett.

l2.) Arnennyiben a Szerződó l-elek bármelyike jelen adiisvételi keretszerződésben foglalt bármely
kötelezenségét súlyosan megszegi. a mrisik Féljogosult a szerzfuést azonnali hatí|lyal íelmondani.

l3,) A Kbt. l43 §. (l) bekezdésében meghatározott esetekben a Vevó a szerződést felmondhatja. vagy
a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstól elállhat. A Kbt. l43. § (2) bekezdése szerint a Vevö köteles a

szerződést felmondani vary attól elállni, ha a szerzódés megkötését követóen jut tudomására. hogy az
Eladó tekintetéb€n a közbeszerzési eljárás sonín kiáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zárni a

közbeszerzési eljánísból.

14.) A Felek rögzítik a Kbt. 1a3.§ (3 ) bekezdése alapján. hog_v a Vevö köteles a szerzódést felmondani.
ha

aJ az Eladó vonatkoásában közvetenen vagv közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez va|amel,,- olyan jogi személy vagy-. személyes joga szerint jogképes szen,ezet. amely nenr t'elel

meg a Kbt, ó2. § ( l ) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek,

á/ az Eladó közvetetten vag)- közvetlenúl 25%o_ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
ol1,an jogi személy vagy szemé|yes joga szerint.iogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kb1.

62, § ( l) bekezdés k) pont kb) alpondában meghatározon feltételeknek.

l5.) A Felek a Kbt.I3ó,§ (l) bekezdése alapjá,n rögzítik. hog_v a Vevö nem fizet, illewe számol el a
szezódés teljesitésével összefiiggésben olyan költségeket. melyek a Kbt. ó2. § ( ] ) bekezdés ta-kál
alpontja szerinti t'eltételeknek nem megfelelő társa§íg tekintetében merülnek fel. és melyek az Eladó
adóköteles iövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Az Eladó köteles a szerzódés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a VevÓ
számára megismerhetóvé tenni és a Kbt.l.t3. § (3) bekezdés szerinti úg.vletekró| a Vevót
haladéktalanul értesíteni.

l6,) A szerzödés módosítására kizárólag irásban, mindkét Fél képviselójének aláírt{sával. a Kbt. l4l-
§-ban foglaltak figye|embevételével van lehetöség.

]7.) Az Eladó kóteles a szerzódés teljesítésének idótartama alatt a Vevőt tájékoztatni az alvá|lalkozók
bejelentésben közölt adaEinak változásáról Az Eladó a szerződéSbe foglaltan nyilatkozik. hogy,a
szerzódés teljesitéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előín kizáró okok hatilya alatt

álló alvállalkozót.
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l8.) Szerzódő Felek jelen adásvételi keretszerzódés teljesítése során kölcsönösen együnmúködve,
egymás jogos érdekeire tekintettel kötelesek eljámi. Szerzódő Felek kötelesek egymást haladéktalanul
tájékoztatni jelen szerződésben kifejezetten nem szabályozott minden olyan kérdésről, ame|y a
szerződés teljesítésére kihatással lehet.

I 9. ) Kapcsolafiartó személyek:
Eladó részéröl:
Név; Sebi Ltiszló
Mtlbil: -3ó 20/9582_540
E-ma i l : =,]u!pql_{ !-r]]!r!Lc. l] L,

vevó részéról:
Név: Kázmér László
Telefon: 0ó-30/ó95_745ó
E_mail: kazmer. laszlo@!yE!.bu
Nér,: Tirprik Attila
TeIefon: 06-30/595-7 l22
E_mail : raktar@n."-irvv.hu

20.) Szerződó Felek megállapodnak abban, ho5- a jelen adásvételi keretszerződésből eredó esetleges
vitás kérdéseket tárgrvalásos úton rendezik, ennek eredmén}telensége esetén kikötik a nyíregyhrizi
székhelyÚ. hatáskörrel rendelkező bíró*íg kizárólagos illetékességét. amelynek mindenkor alávetik
magukat.

21 .) Jelen adásvételi keretszerzódésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzési eljárás
iratanyaga, a ftk-. a Kbt, valarnint a szerzódés tírryahoz kapcsolodó eryéb jogszabályok rendelkezései
ininyadóak.

Szerződó Felek a jelen adásvételi keretszerziidést elo|vasás és kölcsönös énelmezés után. mint az
akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben egyezót, jóváhagyóIag aláírták.

Nl,ireg_vháza. 20]2. december l5.
NYÍR\ \ \ ün profit Kft.
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