ADÁSYÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a NYÍR!'V Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tíízéru. 2.-4., adószám:
103633l5-2-15, cégegyzékszám,. Cg:15-09-060275, képviselő: Petró Arpád ügyvezető), mint vevó,
(továbbiakban: Vevó) másrészról a
M-U-T Hungaria Kommunális Jánnűgyártó és Kereskedelmi Kft, (székhely: 2851 Környe,
Iparcentrum u.3., adószám: 10526093-2-1|, cégegyzékszám: Cg: l1-09-00l645, kepviselő: Molnár
Tamás ügyvezető), és a

MAN Karnion

és Busz KereskedeImi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka J. u. 2. adószám: 12003653-244 , cégegyzékszám: Cg: 13-09-069173, képviselő: Hoyos György Sándorés Lehoczki András Gergely

együttes cégvezetök),közós ajánlattevők, mint eladók (továbbiakban: Eladó) között
és helyen, az alábbi leltételekkel:

az alulírott napon

A szerződés meekötésének előznénve:
§ (l) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési
eljáráSt indított, mely Során az Eladó nyújtotta be a legalacsonyabb árat taítalmazó érvényes ajánlatot,
így került sorjelen aűsvételi szerzódés megkötésére.

A Vevő hirdetmény kőzzétételeútján a Kbt. 112.

A Felek rögzítik, hogy

at

IYÍRVV Nonprofrt Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Vá,ros Önkormányzatának

100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

A Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során a fentiekben megnevezett közös ajánlattevők által,
az ajánlatuk részekerrt csatolt közös ajánlattevők nyilatkozata megnevezéSű dokumentumban, valamint
a konzorciumi megállapodásban is rögzítésre került, hogy a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi

a M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelrni Kft.
Konzorcium Vezetőt jogositja fel a közös ajánlattevők képviseletére,a neviikben történő el;árásra,
Kft. Konzorciumi Tag

ideértve a szerzödés megkötését is.
1.) A szerződés tárgya:
1 db. új 4 x 4 tehergépjármű billenő platóyal DIN szabványos eszköztartóval, LS hidraulika
kiépítéssel(továbbiakban: tehergépjármű).
A szerződés tekintetében újnak minősül a tehergépjármű, amely forgalomba helyezve sem
Magyarországon, sem pedig kiilftildön nem volt, bemutató, illetve próbajármúként nem használták. A
tehergépjármű részletes műszaki, illetve kereskedelmi követelményeit a közbeszerzési eljárás
ííalaíry aga taílalínazza,

2.) A teljesítés határideje: 2020. december l0, A Vevő előteljesítést elfogad.
3.) Az Eladó köteles aZ l . pontban körüIírt tehergepjárművet a Vevő 4400 Nyíregyháza,
szám alatti székhelyerr átadni a 1elen szerződ,és 2. pontjában rögzitett hatá,ridőn belül.

Tizér v

2-4.

- átvétel tervezett időpontjáról aa mege|őzően legalább 5
munkanappal írásban (e-mail) értesíteni (e-mail cím: munkafelvetelC@n),irw.hu).
4.) Eladó köteles a Yevőt az átadás

5,) Eladó köteles a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az elfogadott szakmai és műszaki
követelményeknek megfelelően, határidóben teljesíteni. A teljesítésakkor tekinthető

szerzódésszerűnek, ha a szerződés 1.) pontjában meghatározott tehergép.láLrrnúvet Eladó a szerzódés 3.)
pontjában meghatározott teljesítési helyen, a teljesítésihatáridőn belül, a műszaki leínísban
meghatározott minóségben, hianyalanul átadja, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél
részéról aláírásra került, melynek dátuma egyben a kr{Lrveszély átszállásának időpontja is. Eladó a
tehergépjármú átaűs
átvételének idópontjáig köteles azok műszaki állapota megóvásáról
gondoskodni.

\x3*l
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6.) EIadó köteles a tehergepjá|rművet forgalomba helyezve, hatósági jelzésekkel ellátva, teher- és
igénymentesen átadni a Vevő számára.
7.) Eladó köteles a szerződés teljesítése során a Vevőt valamerrrryi olyan körülménltől haladékalanul
írásban énesíteni,amely a teIjesítéseredményességétveszélyezteti vagy gátolja.
8.) Eladót a szerződés teljesítéséertaz alábbi ellenszolgáltatás illeti meg:
47.1

l9.900.-Ft. +ÁFA

Az ellenszolgáltatás összege az a|ábbiakat tarlalmazza:

.
o
.
o
.
.
o

4x4 tehergepjármű 3 oldalra billenő platóval DIN szabványos eszköaartóval, LS hidraulika
kiépítésselvételáráí a műszaki leírásban foglaltak alapján.
az alkatrész katalógust (elekronikus formában vagy internetes felületen)
a magyar nyelvű részletes üemeltetési, karbantartási útmutatót nyomtatott és eleltronikus
formában
a műszaki vi^gánatást
a forgalomba helyezés díját (kivéve a vagyonszerzési illeték összegét)

legalább 2 fó gépkezeló elínéletiés gyakorlati kioktatását a gep átadásakor.

me8felelősé8rtanúsítvánf.

Az Eladó ezen felül

a szerződés teljesítésévelkapcsolatban díjat nan követelhet

a

Vevőtől.

Az ellenszolgáltatás összege rem íaílaImazza a forgalomba helyezés esetén fizetendő vagyonszerzési
illeték összegét, a tehergepjármű kötelező felelősségbiáositáSát és az okmányirodai költségeket.

9.) Szerzódésszeni teljesítés esetén Vevő köteles Eladó részéreteljesítés igazolási jegyzókönywet
kiállítani aZ átaűs-átvétel napjától szárnított 5 napon beliil.
l0.) Eladó a leszállított, hiba és hiánymentesen átadott és átvett tehergepjárműről a mindkét Fél által
aláírt, teljesítés igazolási jegyzőkönyv birtolciban j ogosult számlát kiállítani és benyújtani a Vevő lelé.
Az Eladó által kiállíton számla kieg_venlítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései Szerint a számla
kéáezvételétőlszámított 30 napon belül történik. A Kbt. 135. § (l) és (6) bekezdéseiben meghatározon
feltételek is irárryadóak. Késedelmes pénzügyi teljesítésesetén a Ptk. 6:155 § rendelkezései az
irányadóak.

l 1,) Eladó arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerzódésszerűen teljesít az
alábbiak szerint késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát:

.

szállítási késedelem esetén - ideértve a hibásan leszállított tehergépjármű vevő általi

is az Eladó késedelmi kötbért köteles a Vevó
részérefizetni. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tehergépjármű nettó
ellenértéke. Eladó a szerzódésszeni teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követó naptól kezdve
a teljesítésig mlnden késedelenrmel érintett naptári nap után napi 1 %. méftéL:Likésedelmi
kötbért köteles a Vevő részéremegfizetni. Eladó tudomásul veszi, hogy a késedelmi kötbér
megflzetése nem mentesíti a teljesítés alól. A késedelmi kötbér maximális mértékea
késedelemmel érintett tehergepjármű nettó értékének20 %o-a, amely mérték elérése esetén az
adott szállítás meghiúsultnak tekinthetó és a Vevó a szerzódést jogosult felmondani. Vevó
ebben az esetben egyoldaIú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, a
átvételének megtagadásával előálló késedelmet

meghiúsulási kötbér a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé.

.
A

A teljesítésmeghiúsulása esetén a Vevő
meghiúsulási kötbért követelhet.

a tehergépjármű nettó ellenértéke 30 %-ának

kötbér igerryek érvényesítésenem záqa

érvényesítóséneklehetőségét.

l2.) Eladót

ki a

szerződésszegésből eredő egyéb igények

szavato§sági és jótállási kötelezettség terheli

vonatkozásában.

o

megfelelő

az általa szállított tehergépjármű

Eladó szavatolja, hogy az á|tala szállított tehergépjármű új és kifogástalan állapotú, alkaimas a
rendeltetésszerű hasmálatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési
vagy olyan hibáktól, melyek az Eladő cselekedetéből vagy mulasaásából erednek. Eladó
szavatolja, hogy a leszállított tehergepjármíí per-, teher- és igénymentes, valamint nem létezik
olyan jogszabály, hatósági elöíras, szerződés, nyilatkozat, vagy harmadik személynek joga,
amely a Vevő tulajdonszerzésétbármilyerr módon vagy mértékberrkorlátomá vagy kizámá,
illetve a Vevő terhere a szerződésben fogialtakon túl fizetésíkötelezettséget eredményeme.

o

Eladó a szerződés tárgyát képező tehergep.jármiire és a hozzá tartozó tartozékokra a forgalomba
hozatal időpontjától száLrnított minimum 36 hónap teljes köfű jótállást vállal. Az ez€n idótartam
alatt a kötelező szervizzel kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
A jótállás nern te{ed ki eleíni csapas, szándékos rongálás, illetéktelerr beavatkozás, illave más
szakszenitlen kezelés, működtetés, beavatkozás, nem rendeltetésszeni hasmálat által okozott kírok
helyreállítására.
13.) A Kbt. 143 §. (1) bekezdésében meghatáíozott esetekben a Vevő a szerződést felmondhatja, vagy
a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstól elállhat. A Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Vevő köteles a
szerződést felmondani vagy attól elállni, ha a szerzódés megkötését követően jut tudomására, hogy az

Eladó tekintetében a közbeszerzési eljarás során kizaró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zámi a
közbeszerzési eljárásból.
14.) A Felek rögzítik a

ha

Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjáq hogy

a

Vevó köteles

a szerződést

felmondani,

a) az Eladő

vonatkozásában köZvetetten vagy közvetlenül 25Yo-oí meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szernély vagy személyes joga szerint jogkepes szeíyezet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
b.1 az E|adő közvetetten vagy közvetlenúl 25o^-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szernély vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

15.) A Felek a Kbt.136.§ (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a
szerződés teljesítésévelösszefi.iggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ,ta-tá./
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó
adóköteles jövedelmárek csökkentésére alkalmasak.
Az Eladó köteles a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő

számára megismerhetővé tenni és a Kbt.143.
haladéktalanul értesíteni.

§ (3)

bekezdés szerinti ügyletekfől

a

Vevőt

16.) Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtédteni. Mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés
időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülmény elkerülje
vagy a kárt

elhádtsa.

,

--!/z|

A Vevő

közszolgáltatási tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezert az EIadő
is széles körben érvényesülnek, mely következményekért az

szerződésszegésénekkövetkezményei
Eladó köteles helylállni.
1

7.) Kapcsolattartó személyek:

A Vevó részéről:
Hrenkó Aldrás

TeI:421548-460
E-mail: munkafelvetelídílt4lry}u

Az EIadó részérőI:
Jámbor László
TeI:201939-2325

E-mail cím: j!4botbszb@!0 q:]!.b!
l8.) A szerződés módosítására kizárólag írásban, mindkét Fél képviselőjének al áírásával, a Kbt. 14l.
fi gyelembevételével van lehetóség.

§-ban foglaltak

19,) A Felek megállapodnak abban, hogyjelen adásvételi szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket
táfgyalásos úton rendezik. Erurek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét,amelynek mindenkor alávetik magukat.

20.) Jelen adásvételi szerződést elolvasás és kölcsönös
éftelmezés után a Felek, mint az akaratukkal és
nyilatkozatukkal mindenben megegy ezőt, jőváhagyőlag aláírták.
21.) Jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésektekintetében a közbeszerzés iraíanyaga, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 20l3. évi V. törvény, a közbeszerzésekról szóló 20l5. évi CXLII. tv.,
illetőleg a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Nyíregyháza, 2()20. szeptember

l
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