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5TRABAG Álteláno, Éplt6Kfl.

.(székhc|y: l l |7 Budgpes| G{bor Dérres u.2_
Attila
6nfo-part D. epuiÚ), aaosam: l l705053_4-44, cégicgyzéksám: Cg: 0l{9-930940, képviseletében: TÓth
(továbbiakban:
EladÓ)
mint
chdó
(továbbiakban:
a
Eladó)
másrÉszöl
es nyiri notono cegyezetök), mint €lldó

amely léíejött eg}Té§aöl a
mástéserói a

NYiRvv Nonproíh KfL (44oo Ny{re§/háza, Tü?lr u. 24. sám, adószám: 103ó3315-2-15, Cg. l5{9-060275,
képviseletében:PetFó Áípád 0g/Yezcó) mint Yevö (íovábbiakban: Yevó) kózött az alulhott napon es helyen. az
alábbi f€lt€t9lok
mellett:
A s7erzódés m€ Ekótésének elózínénye:

A Vevö, mint qiánlattdfó EKR 0ol3ó505202l iktaiószjrn alatt s Kbt- l 12. § ( l ) bekezdés b) pontja szerinti nyíh
közbcszerzé§i eljffi§i bdított meg,,
A vevó a köóe§zerzé§i eljfis §orán az egyetlen éwénycsajánlalol nyújtott b€, enne* eredményeként jött lét€
a sz€rzódés,

A NYÍRVV Nonpíofit Kft. Nyírerybáza Meryei Jogú Váms Önkormónyzarának l00
gázdasá8i úrsaság.

A tulajdonosvl k§ö[ kö^Zolgóltatási

o/o-os tutajdonában

álló

sa:rzódés alapján a vevő látja el - röbbek kózbtl - az utak kez€|ésév€l

kapcsolatos feladatokat-

k

ön me8í€nd€lés alapján összes€n
t.) A Felek megállapodnak anól, ho$r a Vevö a szpródés idótaít8ína alatt
300 tonna - 20 9/o rnennyisé8ű Ac l l tlpusú mekg*zfrltot vÁsórol az Eledótól. Az aszfrltkeverék megfelel az
MSZ EN 13 108-1 szabványban elöirtaknak.
Felek ra8zítik, hogy a Vevó megrendelését e-mailb€n vagy fax-on jogosult leadni ez Eladó felé &vételi baliíidó
megielölesével.
2.) Az ellenszolgÁltatás összege:

Mclegaszíalt (AC l l

A

F€l€k

3.)

A

típusti}:

2E 9m.- FgtonDs/nettó

cllensmlgáltatás (}sszegét a sztrródés
c.rvényességénekidötartama alatt tart6ni. Az ellemzolgáltatás össze8e a v€vó sálIítócszkózéís történö f€hakodás
költ§égeit is magábán foglalja- Az Eladó ez6D felul kö}tséget nem kóvetelhet a vevótól.
meges/ozÍrck anól, hogy

az Eladó klrtelgs a m€gi€tóh

F€lek megegyezrrek aíról, hogy az Eladó aszf,altkeveró telepóól (cim: 455l Nylregyhá'z,oíos,

hrsz;0226ú/5) a Vevó fuvare§zközével tóíténik a m€legaszfat

4.) A §acrródés 2nl. d€c.mber 20. Dapióíól
A szerzódé§ me8kötéséDek a fgltótele:

elsállítása.

- 2022. dscemb.r

19. nrpját8

trrt.

l€8ké§óbb a szarzödéstöté§ idópontjti8 terrlni, hoa/ rcndelkezik
kózpontjától mar. 30. km-en bclúl lóvó rszíhltklYeró tel€pptl,

Az Eladó kütck§

Nylr€slbóu

váror

5.) A Felek megcgyeanck aíól, hory a nennyiségi átvétel 8z aszfrhkeveró tclcpcn lévó hit€lesít€tt bídrnérlegen
méírömeg alapjáí lönénik. Az elsámolás alapja az enól kibocsátoú és aláirt sállíólcvél, ill€tve t€ljesítós

igazolás.

Eladó az es/€s

Ee8íendelések algpjfu lörténó melegaszfalt álvélelét köv€t6en

j€^z
osult. A vevó az Eladó átlal szabá|yszerüen kiállított sáml& a Ptk.

havorlt8

szimb benytrjtásám

l30 §. ( l ) - (2) bekezdései Íigyelembe
ki, A KbL l35 §. (l), illetvc (5Xó)
e§/enlíti
napon
b€
l
ol
fiuralással
vételével,a számla kcltétöl sámitoí 30
ó:

bekez-dései is irányadóak.

ó.) r'izerési késedelem csctén a

nk.

ó:

l55.

§

rcndelkczései irányadóak.

(

tltI

9=_

L

^lt

?.) A szerzödést biáosftó mellékkötelezettségek:

A

Szrrz.ódó Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó teljesltési késedelem esetén minden megkezdett
5 %-a /nap késedelrni kötbért köteles llzctni.
késedelmes nap után a megreDdelt mennyiség ellenéíékének
jogos ok nélküli megtagadás8 va$r ha a
(a
A
teljesltés
Nem l€ljesítés
szerzödés rnegbiusulása) e§stén;
megrcndelóben megbatározon leüesitési határidó vonaüoásában Eladó 5 napÉri napot meghaladó késedelembe
e§ik, Eladó m€ghiusu|ási kötbeí megfizeÉs€ kótel€s. A kötbá alapja: a teljes ellenszolgáltatás összege, ménéke:
a teljes ellenszolgáltatás ó§srfgének 30 %-a.

t.) A Felek

megállapodnak anól, hogy amennyiben
Eladó nem a k0lón megendelés szprinti müszaki
^z illetve amemyiben a Vevó résáíól töÉénó á§étel
una|ommal szolgáltatja a melegaszfaltot a vevö résére,
tekintetében az Eladó 5 naPot me8haladódn késedelembe esik, a Vevó jogosult a sz€rzödést azorrnali hatráülyal
fclmondani a meghiú§ulási kötbéI köv€t€lést

9.) Az Eladó köt9l€Z'
vonatkoáyiban.

érvényesítésemellett.

magá! hogy minóxgi bizonyitván}t bocsát a vevó ieszéíaaz elsállitotí aszfaltok

§, (l) bekezdésében meghatározott esetekben a Vevö a szerzódést felmondbatj4 vagy a Ptk-baD
fo8,laltak szerint a sz€.zódéstól elóllhar. A Kbt, l43. § (2) bckezdése szerint a V€vö
köteles a sz€rzódést felmondani
va$i anól elállni, ha s szefzödés megkötésél követóenjut fudomására, hogy az EIadó tekintetében a kózbeszerésl
eljáíás során kidó ok állt fenn és ezerr ki kellcn volna árni a kóóeszerzési eljárásból.

l0.) A Kbt. l43

l l.) A Fel€k rö8zlrik s

KbL l a3.§ (3) bekezdése alapján, hogy

di az Eladó vona&ozásában kóZJetetten va8y közvetlenül

vevó kötele§ a sz§rzódést felmondeni, ha
Zsolo-ot meghaladó fulajdoni része§€dést szorez

a

valamely olyan jogi sinmély vagy wemélyesjoga szerintjogképcs szcwezet. amely nem felel meg 8 Kbt. ó2, §
b€kezdes k) ponl kb) alponüában meghatározon fekételeknek.

(l)

vagy közvctlcnn| 2so,á-ot meghaladó fulajdoni ré§Zes§dést szerez valamely olyanjogi
ó/ az Eladó köz\,€tetten
személy vary személyes joga szerint jogképes szervezelben, amely nem felel m€g a Kbt. 62. § ( I ) bekezdés k)
pont kb) a|9oDüáball megh8tározoü feltételeknek.

t2.) A Felek a Kbt.l3ó.§ (I) beke?des€ alapján Tógzítik, hogy a Vevö nem fiZet, illetve sámol el a szerzödés
teljesítés€ve| ósszeffiggésben ol}"n kölaégeket, melyek a Kbt. ó2. § (l) bekezdés ía"íá) a|pontja szen'nti
feltételeknek nem megfelelö társásá8 tekint€tében mertllnek fel, és melyek az Eladó Edóköt€les jövedelínének
csökkefi és€re alkalmasak.
t]ladó köteles a szerádés teljesitésenek teljes idótaítBína alatt tulajdonosi szc*ez_etét a vcYó számára
^z
megi§merh€tóvé tenni és a Kbt.l43. § (3) bekczdés szerinti 0ryletekól a vevót haladéktalanu| éneslteni.

lJ.) Aki a sz.rzftés megszogé§ével á lnósik léInek kárt okoz. kótelcs aá megtériteni. Mente§ül a íelelósség alól,
ha bizonyltja, ho§/ a sz€rzödésszegést ellenörzési körén kivül esó, a szerzódéskötés idöpontjában elóre nem
láüató köTülmény okozta és nem volt elvárható, hos/ a körülményt elkeólje vagv 8 kárt elltáríL§8.

Vcvó yáíosüz€meltetó tevékcnység€ a táísadalom széles körét érinti, ezért Eladó

§zcrzódésszegésének

kövctkezményci is széles körben érvényes0lnek, mely kövelkcinnényckért Eladó köteles hcl}.tállni (kolönöscn
nem, i|letve nem megfeleló minósé8b€n átadott aszfalt miatti károk illetve esetleges b8les€tek csctéB.
l,í,) Kap€solaltanó

szemé|yek

a

:

Vevó oldaláról: Péli,Toóth Tibor ágazátv€zetó

Telefonsám: 42/548479
Eladó oldaláól:
lcfonszám
E-mail clm:
Te

F$i szim:

:
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l§.) A szeí'ódés módosítására kiáóla8 lrásban, mindkét Fél képvisclöjénck 8lálrásával, s Kbt.
foglalnk firyelembevéte lével varr lehetóség.

l4l.

§_b8n

l ó.) A §zenódó Felck megállapodnak abbsn, hogy ajclen adásvéleli szelzódésból eredó e§etleges vitás kérdé§eket
üiLrsalásos úton ÉDdeák €nnek ercdménytelen§ége esetén kiküü a nyírc§/házi székhe lyü hdáskörrcl

rerdelkezó b{róság kiáóla8o§

ill€lékessé8ét" amelynek mindenkof atávetik ma8ukat.

Jelen szerzódésben nem részletezett kérdésektekint€tébcn a Ptk., illoNe a KbL vonatkoá szsbóly8i az irá!}8dó8k.
Jelen szerzódést felek clolva§ás és éít€lmezé§ után, mint akaraiukkal és nyilatko7átukkal mindenben m€ge§/€zót

jóváüaryólag

irjá*, alá.

Nyiregyháaa, 202l. decembel 20.

NviR\'\,)ionprofit Kft

44lts l\jlrcgrhdrr, Tiizér u. 2-.l.sz.
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