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am€ly létr€jötl €8}Tésaöl a STRABAG ÁLnbnm Úpító Kít, (székhety: lll7 Budlpes! Gábor Déues u,2.

{lnfoPaí* D. épület), adószárn: 11705053444, cégie$zéksám: cg: 0 t {9-930940, kéPvis€letében: Tóth Attila
és Nyíri Botond cégvez€tók), mht elidó (tolÉbbiakban: Eladó)
mris*bzról a NYiRW Nonprotit Kft. (rlrl00 liyireph;"a Túzer u.24. súm, adószfun: 10363315-2-15, Cg- l5-
09-060275, képviseletében: Petró Arpád 0gyvezetó) mint vevó (további8kban: v€vö) kózött az aluliroE napon és

helyen, az alábbi feltételek mellett:

Á szeízódé§ megköésálek eló2ínénye:

Á vevó, mint ajánlatkéó EKR 00l36505202l i|daósám alatl a Kbt. l 12. § (l) beke?dés b) ponüa szerinli nyílt
közbe§z€rz€si eljiiB,ást indított meg.
A vevö a köáeszerzési eljárás során az eryet|en érvényes ajánlatot nyújtotta be, enn€k ercónényeként jött létre
a szerzódés-

A }.lYiRVV Nonprofit Kft, Nyíreryháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának l00 7o-os tulajdonában álló
gazdasagi únasag.
A tulajdonossal kötött közszolgáltatá§i §z€rzódés alapján a v€vö tátja €l - többok között - a2 utrk kezelé§ével
kapcsolatos fcladatokal

l.) A Felek megállapodnak arról, hogl a Vevö a szerzödés idötartarna 8látt kulön megr€ndelés alapján össz3sen
600 tonna - 20 o/o mennlségú Ac 8 tlpusú mcl€rszfsltot vásáml az El8dótól. Az asdaltkeverék megfelel az
M§Z EN 13 loE_t szabvfuiyban elóirtaknak.
F€lek rögzrtik hogy a vevó megrendelését e_mailben vagy faxon jogosult leadni az Eladó felé átvételi haÉridö
m€ielölésóv€l_

2.) Az e llenszolgá}t8tás összrge:

Melega§zfa|t (Ac E tipu§ú): 30.ó00.- Fa/tonDr/rcttó

A F€lek megesiczlek aríól, hory az Eladó köteles a megjelölt ellenszolgálraüí§ ó§sze8ét a szerzödés
órvényességénck idötaítama alatt taítani. Az elIcnszolgáltdás ö5§ze8e a v€vó sállftócszközére történó felrdkodá§
kö|tség€it is magában foglalja, Az Eladó ezen felol költség€t nem követ€lhet a vevötól.

3.) A Felek megcsleznek aról, hory az El8dó aszfaltk€veó teleÉíól (cím:455l Nlre$/báza-oros,
hnz:02260/5.) a Vevö fuvareszközevcl $nénik a mele8aszfalt elsállítása.

4.) A §prítil& zr2l . deccmbcr 20. nlpjótól - 2(22. dec€m ber l 9. nrpjáig tarl
A §zerzfté§ m€kótégéDek r íeltételc:
Az Elidó kötcl€s l"gkó§óbb ü szerádéslótés ldópont óig igazolni, hogr rendel*ezik Nyír€Blbázr vóro§
küzporrtjától m.!, 30. hm-€l belül léYó rlzflltkever6 i3lepp€l.

5.) A Felek megegyemek arról, hogy a mennyiségi átvétel az aszf8ltkeveó telcpen lévö hiteleslt€tt hídmérl€8,en
mén lómeg alspján tódénik. Az el§ánrolós alapja az eról kibocsábn és aláííl sállítólevél, illetve teljesítés
iglzolás.
Az Eladó az €$/es megrcndelések alapján löíténö m€leg8szf8lt álvételét kóvetó€n haYonta számla benylijtásárd
jogosult. A Vevó az Étadó állal szabálysz§íüen kiállítou sáínlát 8 Ptk. ó: l30 §. ( l) - (2) bekezdései figyelembe
vételével, a sámla kcltétól száníton 30 naPon belítl árublással erye lfti ki. A Kbt. l35 §. (l), itlery€ (5X6)
bekezdései is irányadóal,

ó.) r'izetési ké§ed.l€m €s€tén a Ptk. ó: l55. § rendelkels€i irányadóak.

7.) A szeíZódést bizto9ító mellékkötelez€ttségek:
A szerádö F€|ek íegillapodnak abban, hog;r az Eladó t€lj€§ítési késed€Iem es€tén minden m€gkezdett
késedelmes nap ütán a megrendelt mennyiség cllenénékének 5 9/o-8 /nap késedelmi kötbén kö&les fizerni.
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Nem teljesirés (8 sz€rádé§ meghiú§ulása) esetén: A teljesltés jogos ok nélk0li megta8adása esgtén v€y ha a
megrcndelóben rneghatáDzott teljesítési határidö vonatkozjsában El8dó 5 na$ári n8pot meghaladó késedelembe
esik, Etadó meghilisulási kötbér megfizttése köteles. A kötbér alapja: B €ljes ellenszol8áltatás össze8e. íDériéke:
a teljes ellenszolgáltatás összogének 30 7o-a.

8,) A Felek megáJlapodnak arróI, ho$/ amennyiben az Eladó nem a küötr mcgrondelés szerinti múszaki
tartalommal szolgáltaüa a melegaszfahot a V€vó részére, illetve amerrnyiben a vevó rdsló| történó átvéte|
lekintetéb€n az Eladó 5 napot m€8haladóan késedelembe esik, a Vevó jogosult a szerzódést azonnali hatállyal
felmondani a meghiú§ulási kötber követelés érvényesítése mellett.

9.) Az Eladó kötelezi magát, hosi minóségi bizonyítványt bocsót a Vevó reszére az elsállítotl aszfrltok
vonalkoásában.

l0.) A Kbt. l43 §. (l) bekezdésében meghatározotl e§etekb€n a Vevö a szerzódésl felmondhaü4 vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint a szeródéstöl eláIlbar. A Kbt. l43. § (2) bekezdése szerint a vevö köte|es a sz€ródést felnondani
Yagy attól elállni, ha a szerzödés megkóését követóen jui tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési
eüáRis §onin kiáó ok állt fenn és ezén ki kellett volna zámi a közbeszerzési eljánisból.

l l.) A Felek ógzítik a KbL l43.§ (3) bekezdése alapján, hosr a Vevó köteles a sz€rzódeí f€lmondani, ha
d,) az EIad6 vonatkoá§ában közv€tetten vagy közvetl€nül 2syo-ot me8h8ladó tulajdoni íészesedést szerez

valamely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogkép€s szervezel, atnely nem felel meg a Kbt. ó2. §
(l) bekezdés k) pont kb) alponüában meghaározott feltétele} ek.

ál az Eladó közvetetten vas/ közvetlenül 2solo-ot meghaladó ful8jdoni részesedést szerez valamely olyanjogi
személy vagy személy€s joga szerint jogképes szervezetben, anely nem fel€l meg a Kba.62. § (l) bekezdés k)
pont kb) alpontjában megbatáíozott feltételeknek.

l2.) A Felek a Kbl.13ó.§ (l) bekezdése alapján rógziük, hory a Vevö nem fizel, ill€tye s?ámol el a szeródés
{eljesítésével összefuggésben olyan költ§égekei, melyek a Kbt. 62, § (l) bekezdés ka-*b) alpontla szsnati
f€ltételeknek nem megfeleló ürxság t€kintetében meríllnek Fel, és melyek az Eladó idóköteles jövedelmének
csökkentésér€ alkalmasak.
Az Eladó kót€l€s a szorzödés teljesltésének t€|jes idótaítam8 alan fulajdonosi sza*.ezf.ta a vevó sámára
ln€gismerhetóYé tenni é§ a Kbt.l43. § (3) bekezdés szerinti ügyletckól a v€vót baladéktalanul éítesítóni,

l3.) Aki a szeródés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köte|es aá megrérit€ni. Mentesül a fe|elósség alól,
ha bizonyítj4 hogy a szerzödésszegést ellenörzési körén kív0l esö, a szerzódéskötés idópontjában clór€ nem
látható körtllmény okozta és n€m volt elváíbató, bogy 8 kórulményt elk€rülje v8gy a kárt clhárltsa.

Vevö városüzem€ltetó levékenysége a lársadalom szél€s körét crinti, €zén Eladó szerzódésszegésének
következínényei is szél€s körb€n érvényesl nek, mely kövelkemlény€kéít Eladó kötcle§ helytállni (kttlünösen a
nem, illetve n€m mcgfelelö minóségben áladott aszfall miEtti károk, illetv€ e§etlegcs b8lesetek e§stén.

l4.) Kapcsolattaító személyek:

Vevö oldaláról: Péli_Toóth Tiboí €azatvezctó
Teleíonsám: 42í548479

Eladó oldaláól:
'l'elefonsám 

:

E-mail cím:
Fax sám:

Tóü AttiIa és Nyíri Botond cégvezetók
52/ 524_0l0
vallalkozas.debrecen@strabag.com
52l 416-360

l5.) A szerzödés mfiositásáía kiáólag írásban, mindkét Fé| képviselöjének aláírásával, a Kbt. l4l. §-ban
ío8laltak fi gyelembevételével van lebetöseg.
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l ó.) A szerzódö F€lek megállapodnak abban, hory a jelen adásváeli sz€ródésMl eredó eseilegcs vitás kérdéseket

tfuryalá§os úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyházi sztékhelyÚ. hatásköfrct
rendelkezö bíóság kiárólagos illetékességél, amelynek mindenkor alóveiik m€ukat.

Jelen szerződésb€n nem részletezen kérdés€k tekintetében É Ptk, illetve a Kbt. vonaüozó szabátyai az irónyadóak.

Jelen sz,erródést felek elohzsás és értelmezés után, mint akarstukkal és nyilatkozan*kal mindenben megegyczót
jóváüa$/óIag íúák aláL

Nyíregyhára, 202l . decembeí 20.

NYÍR\'1' Nonprofit Kft
,ll00 §r r|tg.r hírl. Tüzór u 2-{.s!,
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