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^DÁSVÉTELI 
SZERZÓDÉS

amely létrejótt es/részór a STRABÁG Ákrtános Épitó Kfr. (szé!üely: l l l7 BüdEp€§r, Góbor Dénes u,2.
(Infopark D. épü|€t), a&§ám: l l705053-a_4a, cégi€széksám: Cg: 01_09_930940, képviseletében: Tóü Attil8
és Nyhi Botood cégv€zeók), mint 3hdó (tovóbiakban: E|aö) má§ré§zíól a
NYIRW Nooproíir Kfi- (4a00 Nyíreryb Á,a, TízÉr u.24. szio, adósám; 103ó3315_2_15, Cg. l5{9_0ó0275,
képüselelébcn: P€tró Árpád üryvezetó) mint vevó (továübiakban: vevö) kozótt 8z &lutííotl napon és hclyen, az
alábbi feltét€l€k mcuetn

A Sz€rzfués ínegküésén€k eló2rnénye:

A Vevö, mint ajónlatkéó EKR 00l3ó505202l iktatósám aldt a Kbt l 12. § (l) bekezdés b) pontja szeíirti nyílt
kózbeszerzési eljánist indjto§ me8.
A Vevö a köóeszerzési eljárós során az e$,etlen éTvényes aján]etot nyújtott8 be, fiuek er€&nényeként jött létre
a szarzódés_

A NYÍRW Nonpíofit Kft, Nyíreryháza Meryei Jogi váro§ Önkormánrzatának l0o o,6os tulpjdonóban álló
8azdasá8i tá§a§ág.
A tulajdonossal kótöü közszolgáltatási szerzódés alapjáí á vevó látja el - többek között - az utak kezelésével
kapc§oldos &ledalokat.

l.) A Felek megÉllryo&nk anól, hory a V€vö a szerz&és idóta:tarna alatt kül0n megrendelés alapján üsszesen
l00 tonna -20 o/o mennlségú AC l l F tlpuslt m€legs§zfiltot vásárol az Elaótól. Az aszfaltkeverÉk megfelel az
Msz EN !3 l08_1 szabványban elörrtaknak.
Felek ógzíh'k, bory a vevó megrendelését e-mailben vagy bJ(on jogo§ult t€adDi az Elldó felé étvételi batri,ridó
m€gielölé§ével.

2.) Az ellerrszolgáltarás összege:

Melegasdaft (AC ll F tíPusú): 32.0fi).-Futonna/nettó

A Folek mege5re.anek arról, bos/ az Elado köteles a megi€!öft ellenszolgálrxás ö*9z€8á a szsrtődés
érvényessé8ének idótaítama alatt t8ít8ni. Az ellen§zolgáltatás összegg a vcvó sállftóe§z.kóze r€ töítáró felrákodás
költségeit is magában fogla§a Az Eladó eze! felü kóhséget.sm követslbE! 8 v€vótöI.

3,) A Felek megeryeznek aról. hory 82 Eladó a§2faltkeveÉ tetepéól (cím: 455t Nyíregyháza-oros, hrsz:
022ó0/5.) a Vevó fuvarsszkózével tórténik a melegasdalt clsállftása.

4.) A sz€!-Zodé§ 202l, d€cember 20. Br plrlól - zG)L d.e9mb€r 19, nrpjó8 t rt
A sr€ródas dcgkót&é ek i fchétele:
A, Elsdó l.ötel€$ legHsóbb a gerzódéskot6 idópoltjlt8 igazobi, bog/ rendell€ztk Nyrr€§üázr YÁrff
Krzpontjáaó! Ba& 30. Lm_en bel§l lévó aszfalíkeveró Hcppel

5.) A Felek megegyezrsk arról, hogy a mennyi§é8i átvétel ae asz&ükeveró teleper| lévó lútele§iüett hídmérlegen
mért lömeg alapjáí történik. Az elszfuroIás alapja az erül kibocsárott és aláírt sállitólwél, illetve teljesités
igazolás.
Az Eladó az egyes megrendelesek alapján törtenó mele8rszfrlt átvételét követöen htvonta sáml8 benyújtá&era
jo8osull A vevó rz Elidó áltál szabólysuroen kiállltotr számlál a Ptlc 6:130 §. (l) - (2) bekezdései firyelembe
vételével, a sámla keltáól számitott 30 napon belül át§talással eryenliti ki. A KbL l35 §. (l), i|letve (5Xó)
bckezdései is irányadóak.

ó.) Fiz€tési kés€del€m eseén a Pdc ó:l55. § rendclkezései irályadóak.

7.) A s]€r.ffé§t biáosftó mellékkötelezettségek:
A Szerzódö Felek megállapodn8k 8bben, bory az Eladó tolj€§ítési késedclem e§ctén miod€n megftezdctt
ké§edelmes naP után a megrendeh mennyiség ell€nértékének 5 o/o-a /nap késedelni kótüéít köteles fizgtni.
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Nem teljesítés (a szerződés meghiúsulása) esetén: A teljesltes jogos ok nélküli me8ta8adisa vagy ha a

megrendelóbcn meghatá.ozott leljesítési batáridó vonatkoásában tladó 5 naptári napot me8,haladó késedelemb€

esik. Eladó mcghiúsu|ási kötbér megfizetése kötetes. A kötbér alap.ia: a teljes ellensmlgiiltaris összege, mértéke:
a te§es eilenszolgáltalás összegének 30 o/o-a.

8.) A F€lek mcgállapodnak arról, ho8y amennyiben az Eladó nem a ktllön megrendetés szerinti müszaki
iarta]omm8l szol8álertja a melegaszfaltol a Vevó részére, illetve amelnyiben a Vevó részéról történö áftétel
tekintetét}en az Eladó 5 napot meehalaóan késedelembe esik_ a Vevó jogosult a szerzódést azonnaü haáIlyal
felmoLdani a meghirisulási köiirér kóvetelés érvérryesírése mellen.

9.) Az Eladó kötelczi magát, hogy minóségi bizonyítványt bocsát a Vevó ré§Zére az e]sállitott aszfaltok
vonatkozisában.

l0,) A Kbt- l43 §, (1) b€kczdéseben meghatározon eset€kben a Vevó a szerzódést l€lmondhalj4 vas/ a ftk-ban
foglaltak szerint a szerzddéstól elállhat. A Kbt. l43- § (2) bekezdése sz€riítt a vevó kóteles a szerzfiést felnondani
vagy aató| elállni, ha a szcródés megkötesét követó€n jut fudomására. hory az Eladó tekintetében a közbeszerzési
eljárás sorful kizáró ok álll fem és §zért ki kellcn volna zámi a köóeszerzési eljárásbót.

1t.) A Felek Iögítik a Kbt. l43,§ (3) bckczdése alapjár, hogy a Vevő köteles a szerzödést felruondarri, ha
a) az Eladő vonatkozáiiban közvetetlen vagy közvetlenül 25olo-ot meghaladó nrlajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyesjoga szerint jogkelres s7€rvezet, amely nem felel meg a Kbt. 62, §
( l ) b€k€zdés k) poDt kb) alpooüóban meghatrfuozofi rel Ételeknek.

b) azBladó kózveíett€n vagy közvetlenül 25%-ot mcghaladó fulajdoni rcszesedést szersz valamely olyanjogi
személy vasl személyes jo8a sz€rinl jogJ<éPes sz€rvezctben. ame|y nem felel meg a Kbt. 62. § (l) bekezdés k)
poDt kb) atpontjóan me8haÉrozolt f€llételekn€k.

i2.) A Felek. Kbt.|3ó,§ (l) bekezdésc alapján rögzitik, hog],a Vevó ncm fizct, illetv€ s7ánrol el a szeíódés
teljesilésévet összefllg8ésben olyan költségekeL melyek a Kbt.62. § (l) bekczdés tz-iáJ alpontja szerinti
feltételeLlek nem megfelelö társaság tekintetébcn merünek fel. és melyek az Eladó adóköteles jövedeürrének
csökkentésére alkalnasak.
Az Eladó köteles a szerzódes teljesítesénck teljes idótartama alan rulajdonosi sz€rkezetét a vevö sámára
megismeíhetóvé tenni és a Kbt.l43. § (3) bekczdés szrrinti ügyletekról a Vevót haladéktalanul énesííeni.

13.) Aki a slrrádés me8szeg9§ével a másik féln€k kárt okoz, köblcs azt megtérfteni. Mentesü a felelósség alól,
ha bizonyítja, hory a szerzödésszegist ellenórzési körén kív{il csó, a s7,cPódéskötés idóporiüában elóre nent
|átható körtllmény okoáa és nem voh elyáíh8tó, ho8y a köríllményt elkeríllje vagy a kárt elhárit§a,

Vevö városilzemeltetó tevékenysé8e a táísel'l8lom sáles köré! érinti, c7,ért Eladó sz€rzódésszegésének
követkeanényei is széles körben érvényesülnek, me|y követke2,ínényekért Eladó kóteles hel}1állni (Lllónósen a
nem. il|ewe nem megfelelö minóségbeD áíadon aszfalt miatti károk, illetve esetl€ges balesetek es€tén.

t 4.) Kapcsol8ttarló szemdlyek:

Vevó oldaláról: Péli-Toórb'libor ágazatvezetó
'l'elefooszánr: 42i548-4'19

Eladó oldaláól:
Telefon§ám:
E-mail cím:
|-ax sám:

Tórh Atila é§ Nyiri Botond cégYez€tók
52/524-olo
y.af lei39zé.d9bíec9!@§&!48.csíl
52l4l6-3@

t5.) A szerzódés módosítására kizáólag íósban, miDdkét Fél képviselójének aiáírásával. a Kbt, l4l. §-ban
foglaltak fi gyelembevételével van lehetóség.
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16,) A Szeródö Felek negátapodnak abban, hory ajelen adásvételi szerzödésMl eíodó €getl€€s Vitás kérdé§€ket

6rs/aláso§ úton readczik enn€k eí€dménytelensége esetón kikötik 8 nyírcryházi székhelYÜ, haráskörrcl

rendelkezó bíró§€ kiárólagos illetéke§sógét, am€lyn€k mindenkor a|ávct'k magukat.

Jelen szcrzódésbcn ncm íészlqtratt kútdésck tckintgébcn a P*., illctvs a Kbt. vonrtkoó seabályai az iránYOdóe}.

Jelen szcrzödést felek elolvasás és értclme7_és uán, mint aksratukkal és nyilarkozatuk*al mindenben mege8yezót
jóvéüas/ólag iíják alá_

Nyíreryháza 202 l. decernber 20.
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