
04.RÉsz
ADÁSVÉTELI SZERZÓDÚS

am§ly léíejött egyTészíöl a G-PlaD Épító Kft. (Székbelye: 7754 Ból_v lpari Puk lll Utca ]2,,

cégjegyzékszám: Cg: 02-09-075284., képviseletében: Kárász Tarnás ügyvezetö, adószÁm:1|'13296\-2-02,
mint €ladó (továbbiakban: Eladó) másrészről a
NYÍRW Nonprofit Kft. (4400 Nyiíegyház4 Tüzér u.2_4. sám, adósám: i03ó3315_2_15, c8, 15_09_
060275, képviseletében: Petró Aryád ügyvezetó) mint vevó (továbbiakban: Vevó) közótt az alu]irott napon
és helyen, az alábbi feltéteIek mellett:

A Szerzódés meEkötésének e]őZménye:

A vevó, mint ajánlatkérö EKR 00l 36505202l iktatósám aiatt a Kbt. r l2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nyílt köZbeszerzési eljáíá$ indított meg.
Az Eladó a közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette, ennek
eredményeként jött létre a szerzódés.

A NYÍRVv Nonprofit Kft. NyíIegyháza Meglei Jogú Város Önkormányzatának l00 %-os tulajdonában álló
gazdasági társaság.
A tülajdonossal kötött köz§zolgáltatási szeízódés álapján a V€vó lá§a el , többek kóZölt - az utak kezelésével
kapc§o]atos feladatokat.

l.) A Felek megállapodnak anól, hogy az Eladó a szerzödés idötaítama a]att a Vevó külön megrendelése
alapján össz-esen 150 tonna _20 % rnennyiségú Bitukalt 0/8, illetve ezen aszfalttipussal §gyenértékü
összetételúi hidegaszfaltot kötel€s átadni a vevő részéIe a Vevő székhelyén (4400 NyíregyháZ4 TüZér u. 2,
-- 4.)- Az aszfaltk€verék megfelel az ÚT 2-3.506:2002 úrügyi műszaki leírásban fogialtaknai.
Felek rögzítik, hogy a Vevö külön íriisos negrendelése a mennyiséget, illetve a szállítás hatfuidejét is
taíljlmazzA. A Felek megegyemek arról, hog)l a Vevó az áwételt megelózó két nappal köt€les a megrendelést
megküldeni az Eladó részére. A Vevö a hidega§zfaItot ömlesztett kiszerelésben kéri.

2.) Az ellenszolgáltatás összege:

Hidegaszfalt (Bitukalt 0/8, illewe ezen aszfalttipussal egyenértékü
összerétetű hidegaszfalt)

41.000.- Fütonna/nettó

A Felek megegyeznek anól, hogy az EIadó köteles a megjelölt ellenszolgáltatás összegét a szerzödés
érvényességének idötart8ma aiatt taíani. Az ellenszolgáltatá§ összege a sáilítási költség€ket is m€ában
foglalja. Az Eladó ezen felüI köhségel nem követe|het a VevótöI.

3,) Á. §zerződés 2021. december 20. nápjától - 2022. december 19. napjáig tart.

4.) Az Eladó a hidegaszfalt átvételéi követóen az eryes megrendeléseket összesítve havonta sám]a
benyújtrisrára jogosuit, mely az Eladó hitelesített hídmérlegén mért tömegadatokat is tadalmzza. Az
elszámolás alapja az enól kibocsátott és aláírt sállítólevé], illerye te§esítésigazolás. A Vevó az Eladó által
szabályszerúen kiállított száínlát a Ptk. 6:130 §. (1) - (2) bekezdései figyelembe vételével, a sámla keltétól

számított 30 napon be}iil áfutalással es/onlíti ki. A Kbt. l35 §, (l ), iIlewe (5)-(6) bekezdései is iíányadóak.

5.) Fizetési késedelem esetén a Ptk. ó: l55 §. rendelkezései irrinyadóak

6,) A szerzödést biáosító mellékkötelezettségek:
A SzeIzódó Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó teijesitési késedelen3 esotén mjnden megkezdett

késedelmes nap után a megrendelt mennyiség ellenértékének 5 %-a /nap késedelmi kötbéít köteles fizetni.

Nem teljesítés (a szerzödés meghiúsuirisa) esetén: A teljesítés jogos ok nélküti me5agadrisa vagy ha a
megrendelöben meghatifuozott tEüesitési határidó vonatkozísában Eladó 5 naptári napöt meghaladó
késedelembe esik, Eladó meghiúsulasi kötbér megfizetésére köt€leS. A kötbéralapja: a teljes ellenszolgáltatas
összege. mértéke:a teljes elienszolgáitatas öSszegének 30 o/o-a.
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?.) A Felek megállapodnak arról, hogy amennyiben az Eladó nem a küIön megrendelés szerinti műszzki
taítalommal smlgállaüa a hidegaszfaitot a Vevő reszére, illetve aínennyiben az Eladó 5. napot íneghaladóan
késedelembe esik, a Vevó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a meghiúsulasi kötbér
éwényesítóse mellett.

8.) Az E|adó kötelezi magá! hogy minöségi bizonyiwányt bocsrát a Vevó részére az átadott aszfah
vonatkoásában.

9.) A Kbt. l43 §. (t) bekezdésében meghatárczott esetekben a Vevö a szerzódést felmondhatj4 vagy a ftk-
ban foglaltaL szerint a szerzódéstól elálhat. A Kbt. l43. § (2) bekezdése szerint a vevó köteles a szeródést
felmondani V€y attól elállni, haaszerzódés megkölésél követöenjut iudomására, ho$i a2 Eladó tekintetében
a közbeszerzési eljánás során kizaró ok állt fenn és ezért ki kellett volna ámi a közbeszeízési €ljárásból.

l0.) A Felek rögzitik a Kbt. l43.§ (3) bekezdés€ alapján, ho§i a Vevó köteles a szerzödést felmondani, ha
c) az Eladó vonatkozásában kózvetetten vagr közvetlenül 257o_ot neghaladó fulajdoni reszesedé§t

sz€íez valamely olyan jogi személy vagy személyesjoga szerint jogképes szervezet, am€ly nem felel meg
a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatáiozott feltételeknek.

b) azEladóköanetetten vas. közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi szeméIy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (l)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatáíozott feltételeknek.

11.) A Felek a Kbt.l3ó.§ (1) bekezdése alapján tögzíti( ho§/ a VEvó nem fizet illetve §Zimol el a
szerződés teüesítésével összefiiggesben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62, § (1) bekezdés,ta_tól alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleló tá$aság tekinlelében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles
jóvedehnének csökkentésére alkalmasak.
Az Eladó köteles a szerződés teljesítésének teües idötáítama alatt tulajdonosi szerk€zetét a Vevö számáIa
megismerhetövé tenni és a Kbt.l43, § (3) bekezdés szerinti ügyletekröl a VeVót haladéktalanul értesíteni.

12.) Aki a szerzödés megszegésével a m8sik félnek kárt okoz, köteles aá m€tériteni. Mentesül a felelósség
alól, ha bizonyítja. hogy a szelz&ésszegésl ellenórzési körén kíüll esö, a szerzódéskötés idöpontjában elöre
nem látható körtllmény okozta és nem voh elvárható, hory a körülményt elkeíüUe vagy a káít elhárítsa_

vevö városüzemeltetö tevékenysége a trirsadaiom szeles körét érinti, ezert Eladó szerződésszegésének
kö\,etkezményei i5 széles körben érvényesülnek mely kóvetkeanényekéít Eladó kóteles helyüitlni
(különösen a nem, ilIetve nem megfelelö minöségben áladott aszfalt miatti krirok, illetve esetleges balesetek
esetén.

13.) Kapcsolaít8ító személyek:

Vevö oldaláról: Péli-Toóth Tibor ágazatvezetö
Telefonszám: 4U548419

Eladó oldaláról:
Telefonsám:
E-mail cím:
Fax sánr:

Kráíá§z Tamás ügyvezetö
+36 301972-1500
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l4.) A szerzddés módosínásrára kiáólag ínásban, mindkét Fél képviselójének alriíí{ísával, a Kbt. l4t. §_ban
foglaltak figyelembevételével van lehetőség.
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15.) A Szerádö Felek megállapodnak abban, hogl a jelen adásvételi szeródésböl credó esetlcges vitris
kérdésekct tarBralásos úton rend€álq ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyír€gyházi székhelyú,
hatriskönel rende|k ező bírőságkiáíólagos illetékességét, amelynek mindenkor a|ávetik magukat.

Jelen szerzödésben nem reszletezett kérdéSek tekinte€ben a Ptk., illetve a Kbt. vonatkozó szabályai az
inányadóak-

Jelen szerzödést felek elolvasás é§ értelmezés után, mint akaratukla] és nyilatkozatukkal mindenben
megegyezöt jóváhagyól€ íIják alá.

Nyíregháza 202l. december 20,
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