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amely létrejött egyrészról a xyÍnw Nonproíit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u,2.-4,, adószá.m:
10363315-2-15, cégseg3zékszám: Cg:15-09-06027 5, képviselő: Petró Árpád üs/vezetó). mint vevó,
(továbbiakban: Vevő) másrészről a
SIEX Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Selyemrét u. 3., adósám: 10505 l l 1-2- 18, cégjegyzékszám:
Cg: l8-09-1006ló, képviselő: Máté Ferenc ügvezető), mint eladó (továbbiakban: Eladó) között az
alulírott napon és helyen, az alábbi fe|tételekkel:

A SzerzódéS m€qkötésének előzménye:

A Vevő hirdetínényközzététele útjáLrr a Kbt. 1l2.

§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési
eljárást indított, mely során az Eladó nyljtotta be a legalacsonyabb árut tar+,almaző érvérryes ajánlatot,
így kerüIt sorjelen adásvételi szerződés megkötésére.

A Felek rögzítik, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyír egyházaMegyei Jogú Város Önkorírlányzatának
l00 %_os tulajdonában álló gazdasági társaság.
l.) A szerződés targya:
l db. új út- ésjárdatisztító szívó-seprő célgép.
A szerződés tekintetében újnak minősül az a célgép,amely forgalomba helyezve sem Maryarországon,
sem pedig külldldön nem volt, bemutató, illetve próbajrárműként nem hasznáIák. A szívó-sepró célgép
részletes műszaki, illewe kereskedelmi követelményeit a közbeszerzési eljánís iratanyaga taítAlmazzA.
2.)

A teljesítés határideje: 2020. december 10. A Vevő előteljesítést elfogad.

3,)

Az Eladó

köteles a szívó-seprő célgépeta Vevő 4400 Nyíreryháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti

székhelyén átadni ajelen szerződés 2. pontjában rögzített hataridőn belül.

4.) Eladó köteles a Vevőt az átadás

-

áWétel tervezett időpon§áról

azt mege\őzően legalább

5

munkanappal inísban (e-rnail) értesíteni(e-mail cím: munkafelvetel@!yi!ry.bu).

5.) Etadó köteles a vonatkozó jogszabályi elóírásoknak és az elfogadott szakmai és műszaki
követelmérryeknek megfelelően, határidőben teljesíteni. A teljesítésakkor tekinthető

szerádésszerűnek, ha a szerződés 1,) pontjában meghatározott szívó-sepró célgépet(továbbiakban:
célgép)Eladó a szerződés 3.) ponüában meghatározott teljesítésihelyen, a teljesítésihatr{ridőn belül, a
műszaki leírásban meghat,ározott minőségben, hiánytalanul átadja, valamint az átadás-átvételi
jeryzőkönyv mindkét fél résáről aláírásra került, melynek dátuma eryben a kárveszély átsáIlásának
időpontja is. Eladó a célgépátadás - áwételének idópontjáig köteles azok müszaki állapota megóvásáról
gondoskodni.
6.) Eladó köte|es a célgépetforgalomba helyezve, hatóságije|zésekkel elláwa, teher- és igénymentesen

átadni a Vevő számara. A Vevő által előírás, hogy a célgéplassújármúnek legyen levizsgááatva.

7.) Eladó köteles a szerződés teljesítése során a Vevőt valamennyi olyan körülményről haladéktalanul
írásban értesíteni, amely a teljesítés eredményességétveszélyezteti vagy gátolja.
8.) Eladót a szerződés teljesítéséértaz alábbi ellenszolgáltatás illeti meg;

36.500.000.- Ft.
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Az ellenszolgáltatás összege az alábbiakat tartalmazza:

o
o
.
.
.
.

ut- ésjárdatisztító szivó-seprö célgépvételárát
az alkaírészkatalógust (elektronikus formában vagy intemetes felületen)
a magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutatót nyomtatott és elektronikus formában
a rnúszaki vizsgáztatest
a forgalomba helyezés díját (kivéve a vagyonszerzési illeték összegét)
legalább 2 fő gépkezelő kioktatását a gép átadásakor.

Az Eladó ezen felül a szerződés teljesítésévelkapcsolatban dijat nem köVetelhet

a

vevőtől.

Az ellenszolgáltatás összege nem taítalmazza a forgalomba helyezés esetén fizetendő vagyonszerzési
illeték összegét, a cé|gépkötelező felelősségbiáosítását és az okmányirodai költségeket.

9,) Szerződésszerű teljesítés esetén Vevő köteles Eladó részéreteljesítésigazolási jegyzőkönyvet
kiállítani az átadás-átvétel napjátó| számított 5 napon belül.
l0.) Eladó a leszállított, hiba - és hiánymentesen átadott és átvett célgépről a mindkét Fél által aláirt,
te|jesítés igazolási jegyzőkönyv birtokában jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Vevő felé. Az

Eladó által kiállított sámla kieglenlítese a Ptk.6:130.§ (l) - (2) bekezdései szerint a számla
kézhezvételétőlszámított 30 napon belül történik. A Kbt. l35. § ( 1) és (ó) bekezdéseiben meghatározott
feltételek is irányadóak. Késedelmes pénzügyi teljesítes esetén a Ptk. 6:155 § rendelkezései az
iránl,adóak.

1 l.) Eladó arra az esetr€,
ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teliesít az
alábbiak szerint - késedelmi, valamint meghiúsulási - kötbér fizetésérekötelezi magát:

o

szállítási késedelem esetén - ideértve a hibásan leszállított célgépvevő általi átvételének
megtagadásával előálló késedelrnet is - az Eladó késedelmi kötbért köteles a Vevő részére
fizetni. A késedelmi kOtbér alapja a késedelemmel érintett célgépnettó ellenértéke.Eladó a

szerződésszerű teljesítésre rryitva álló haííridő lejártát követő naptól kezdve a teljesítésig
minden késedelemmel érintett naptári nap után napí 1 Yo. mértékű késedelmi kötbért köteles a
Vevő részére megfizetni. Eladó tudomásul veszi, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem
mentesiti a te[jesítés alól. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett célgép
nettó értékének20 %o-4 amely mértékelérése esetén az adott szállitás meghiúsultnak tekinthető
és a Vevő a szerződést jogosult felmondani. Vevó ebben az esetben egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítésmeghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat
közlésének napjá.n válik esedékessé.

. A

teljesítés meghiúsulása esetén a
meghiúsulási kötbért követelhet.

A

vevő a célgépnettó ellenértéke 30

kötbór igények érvényesítésenem zárja

érvényesítésénekIehetóségét.

ki a

yo-ának megfeleló

szerződésszegésből eredő egyéb igények

]2.) Eiadót szavatossági ésjóállási kötelezettség terh eli az általa száI'lított cólgép Vonatkozásában.
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Eladó szavatolja, hogy az általa szállított célgépúj és kifogástalan állapotú, alkalmas a

rendeltetésszerű hasmálatra, valamint mentos mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési
vagy olyan hibáktól, melyek az Eladó cselekedetéb<íl vagy mu|aszLísából erednek. Eladó
szavatolja, hory a leszállított célgépper-, teher- és igénymentes, valamint nem létezik olyan
jogszabály, hatósági előífá§, szerződés, nyilatkoza! vagy harmadik személynek joga, amely a
Vevő tulajdonszerzésétbármilyen módon vagy mértékb€n korlátomá vagy kiárná, illetve a
Vevő terhére a szerződésben foglaltakon tul fizeté§i kötelezettséget eredményezne.

o

Eladó a lesálliásra kerüIó célgéprea forgalomba hozatal idöpontjától számított minimum 2 év
vagy 2400 üzemóra (amelyik előbb teljesül) teljes köni jótállást vállal. Az ezen időtartam alatt,
illetve az üzemórán belül a kötelező szervizzel kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
A jóállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, ilIetéktelen beavatkozás, il|etve más
szakszerűtlen kezeléS, működtetés, beavatkozás, nem rendeltetésszerű hasmálat által okozott károk
he

lyreáll íuisára.

l3.) A Kbt. 143 §. (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Vevő a szerződést felmondhatja, vagy
a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat. A Kbt. l43. § (2) bekezdése szerint a Vevő köteles a
szerződést felmondani vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követóen jut tudomására, hogt az
Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zámi a

közbeszerzési eljáásból.
14.)

ha

A Felek rögzítik

a

Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján, hogy

a) az Eladó vonatkoásában

a

vevő köteles

a szerződést felmondan i,

közvetetten vagy közvetlenül 250Á-ot meghatadó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szelv€zet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül Zío/o-ot meghaladő tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel
meg a Kbt.62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghaáromtt feitételeknek,

l5.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy az Eladó nem fizet, illewe számol el a
szerzódés teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés ta-tól
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Az Eladó köteles a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a VeVő
sámára megismerhetővé tenni és a Kbt.143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíteni.

ló.) Alti a szerződés megszegésévela másik felnek kiárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítj4 hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés
időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hory a körülrnény elkerülje
vagy a kárt elhárítsa.

A Vevó

közszolgáltatási tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezért az EIadó
is széles körben érvérryesúlnek,mely következményekért az

szerződésszegósének következrnényei
Eladó köteles helyüillni.
1

7.) Kapcsolattartó személyek:

A Vevő részéről:
Hrenkó András

Tel: 42/548-460

E-mail: munkafelvetel@n_v irvr,.hu

útJl

l"
.r
áA
-.Q-.-?

Az Eladő részéről:
Máté Ferenc
Tel: 06-30/957 -7385
E-rnai l círn: írnateía)siex.hu

18.) A szerzódés módosiására kiárólag írásban, mindkét Fél képviselójének aláírásával, a
§-ban foglaltak firyelembevételével van lehetőség.

Kbt. 14l

.

l9.) A Felek megállapodnak abban, horyjelen adásvételi szerzódésbtil eredő esetleges viás kérdéseket
tárgyalásos úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyiregházi székhelyű haáskönel
rendelkező bíróság kizIírólagos illetékességét,amelynek mindenkor alávetik magukat.
20.) Jelen adásvételi szerződést elolvasás és kölcsönös

értelmezés után a Felek, mint az akaratukkal és

nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

21.) Jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésektekintetében a közbeszerzés iratanyaga, a
Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóIó 20l 5. évi
. w.,

CXL

illetőleg a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az inínyadóak.

Nyíregyház4 2020. november 02.
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