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ADASVETELI SzERzoDEs

amefy litrejOft egyr6szr6l a D6l-Kom Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 Pdcs. Sikl6si [rr 52.
c6giegyzdkszrima: Cg. 02-09-064556, ad6szdm: I15415879-2-02.. k6pviseli: Bir6 pdter
iigyvezetri), mint vev6 (a tovribbiakban: Vev6),

m6sr6szr5l a(z) Seres Kft. (sz6khely: 7630 Pdcs, Bajor u. 2ll .; cl$egyzekszim: Cg. 02-09-
073740: ad6szirm: 11237253-2-02. bankszdm laszrim: I I 73 l00l -20701899, kdpviseli: Seres
Lriszl6 J6nos ugyvezetri) mint elad6 (a tovribbiakban: Eladri) (a tovribbiakban egyiiftesen:
Szerztjdo felek) krizcitt a mai napon az allbbi felt6telekkel.

El6zm6nyek

Vevo. mint ajrinlatk6rti 201 7. november h6nap I 7. napjAn ..Huttodiksztillit6 gipidrmii szdllitusa u
Ddl-Kom NonproJit K/i rdszdre" t6rgyban a krizbeszerzdsekrdl sz616 2015. d;i-cxLIll. tdrv6ny (a
toviibbiakban: Kbt.) Harmadik Risz lt2. g (l) bekezdds b) pontja is a Kbt. 3. g alapjrin
hirdetm6ny k<izzdt6rele ndlkiili krizbeszerzisi eljrirdst indirott.

Vev6 a k<izbeszerzisi eljdrrist a Kbt. 61.$ (5)-(6) bekezd6se alapjrin riszekre bontotta. melynek
alapjrin a kcizbeszerz6s l. r6sz6t k6pezte: Hullad6kszrillit6 g6pj:irmrii szillitrlsa I.
Vev<i a ktizbeszerz€s tfugyiwal szemben tdmasztott mennyisdgi is szakmai kcivetelm6nyeket az
eljrirrist megindit6 felhivrisban ds a k6zbeszerz6si dokumentumban hat6roza meg.

Vevti_ a ktizbeszerzdsi eljrirris sorrin benyrijtott aj6nlatokat megvizsgdlta. egym6ssal dsszevetette,
a sziiksdges drt6kel6st lefolytatta. 6s dontiset az elbirrikist kcivetoen. 2017. 6v december ho lg.
iriisban aj6nlattevtikkel kdzcilte. Vev<1 hivatkozott kcizbeszerz6si eljrirrisban hozott donrcse
szerint a nyertes ajdnlattev o az I - r6sz vonatkoz6s6ban az Elad6 lett.

Ilyen elcizminyek utdn a Szerzodo Felek az eljrirrist megindit6 felhiviisnak. a dokumentdci6
riszdt k6pezd feladatleirdsnak, valamint az Elad6 krizbeszerzdsi eljrirrisban benyrijton
ajrinlatrinak megfelel<ien az akibbiak szerint dllapodnak meg:

l. A szerz6d6s t6rgya

l.l. Az Elad6 vrillalja, hogy a szerzodds trirgyrit k6pezri jrirmrivet 6s tartozikait a preambulumban
hivatkozott k<izbeszerzdsi eljdrris eljrlrrist megindit6 felhivrisrlban ds kcizbeszerz6si
dokumentumdban szereplS eloiriisoknak is a miiszaki ismertetciben v6llalt feltdreleknek megfelel5
mi.iszaki tartalommal leszdllitja, valamint ell6tja a jelen szerzoddsben. illetve mellikleteiben
meghat6rozott kapcsol6d6 szolgiiltatiisokat.

Elad6 kijelenti, hogy a jrirmii - ajrlnlatiiban viillalt. kcizbeszerz<iddsi eljdrris irtdkeldsi szempontjait
kdpezri - mriszaki paramiterei a krivetkezrik:

- EnergiafelhasznAl6s (6rlagfogy asztls): 32,270literl 100 km
- Szin-dioxid (CO2) kibocs:iriis 270 glkm
- Nem-meten sz6nhidrogdnek (NMHC) kibocs6tiisa (WHSC szerint): 550 mg/kWh- CO kibocsritris (WHSC szerint): 803 mg/kWh
- Nitrog6n oxidok (NOx) (WHSC szerint): 2394 mg/kWh
- R6szecske kibocsrltis (PM) (WHSC szerinr): 23 I mg/kWh
- 'Ierhelhetrisdg (megengedett legnagyobb dsszrdmeg ds <insrily kiil6nbs6ge): I 1.000 kg

Az Eladrj kijelenti, hogy a jrirmf per-ds tehermentes. valamint annak tulajdonjog6val szabadon
rendelkezik.
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ADASVETELI SZERZ6DES

amely l6trej0tt egyreszrol a D6l-Kom Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6,cs, Sikl6si irt 52,
cegtregyzekszitma: Cg. 02-09-064556, ad6szim 115415879-2-02., k6pviseli: Biro P6ter
iigyvezet6), mint vev6 (a tovAbbiakban: Vev6),

m6sr6szr6l a(z) Seres Kft. (sz6khely: 7630 P6cs, Bajor u. 2/1.; cdglegyzdkszrim: Cg. 02-09-
073140; adosz|n. 11237253-2-02, banksz6mlaszAm I l73l00l-20701899, k6pviseli: Seres
Lriszl6 J6nos i.igyvezet6) mint elad6 (a tovebbiakban: f,lad6) (a tovibbiakban egyiittesen:
Szerzridci felek) k6zott a mai napon az akibbi felt6telekkel

Eliizm6nyek

Vev6, mint ajfulatk6r6 2017. november honap 17. napjin ,,llulladdleszalliti gipjarmii szdllitdsa a
Dil-Kom Nonprofit Kfi. riszdre" titrgyban a k<izbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi CXLII. t6rv6ny (a
tovribbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz I12. g (l) bekezd6s b) pontya es a Kbt. t 13. g alaplriLn

hirdetm6ny k0zz6t6tele n6lkiili k6zbeszerzesi elj arrist inditott.

Vev6 a kdzbeszerz6si elj6rast a Kbt. 61.$ (5)-(6) bekezd6se alapjan r6szekre bontotta, melynek
alapjan a kOzbeszerz6s 2. r6sz6t k6pezte: Hullad6kszillit6 g6pjdrnii szdllitdsa II.
Vev6 a kdzbeszerzls tiugy|val szemben t6masztott mennyis6gi 6s szakmai kOvetelm6nyeket az
eljar6st megindit6 felhiv6sban 6s akozbeszerzlsi dokumentumban hatirozta meg.

Vev6 a kOzbeszerz6si eljrlrris sorrin benytjtott aj[,nlatokat megvizsg6lta, egym6ssal osszevetette,
a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatt4 6s dont6sdt az elbirirlast kovet6en, 2017 . 6v december h6 18.

napjrim ir6sban ajrinlattev6kkel kdzolte. Vev6 hivatkozott kozbeszerz6si eljrirrlsban hozott
dont6se szerint a nyertes ajinlattevb a2. r6sz vonatkoz6srlban az Elad6 lett.

Ilyen el6zmenyek ut6n a Szerz6do Felek az eljfuast megindit6 felhivrisnak, a dokumentici6
rdszdt k6pezb feladatleir6snak, valamint az Elado kdzbeszerzesi elj6risban benyirjtott
aj6nlat6nak megfelel5en az al6bbiak szerint illapodnak meg:

1. A szez6d6s trirgya

l. 1. Az Elad6 v6llalja, hogy a szetzl5dls tirgyitt kdpezo jfumfivet 6s tartoz6kait a Prembulumban
hivatkozoft kOzbeszerz6si eljaras eljarast megindit6 felhiv6s6ban 6s kdzbeszerz6si
dokumentumiban szereplci el6irasoknak 6s a miiszaki ismertet6ben vallalt felt6teleknek megfelelS
miiszaki tartalommal leszallitja, valamint ellltja a jelen szerz6d6sben, illetve mell6kleteiben
meghatarozott kapcsol6d6 szolgiltatiisokat.

Elad6 kijelenti, hogy a jirmii - ajanlataban vrillalt, kozbeszerz6d6si elj6.rris 6rt6kelesi szempontjait
k6pez6 - miiszaki param6terei a k6vetkezdk:

- Energiafelhaszull6s (ritlagfogy aszlits): 32,082 liter/l 00 km
- Sz6n-dioxid (CO) kibocs6tas: 270 glkm
- Nem-met6n sz6nhidrog6nek (NMHC) kibocs6t6sa (WHSC szerint): 550 mg/kWh
- CO kibocsritris (WHSC szerint): 240 mg/kWh
- Nitrog6n oxidok (NOx) (WHSC szerint): 2830 mglkWh
- Reszecske kibocsit6s (PM) (WHSC szerint): 250 mg/kWh
- Terhelhet5s6g (megengedett legnagyobb osszomeg 6s onsrily ktllonbsege): I 1.400 kg

A,z Eladt: kijelenti, hogy a j6,rmii per-6s tehermentes, valamint annak tulajdonjog6val szabadon
rendelkezik.

A j6rmii adatai:
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Alviz:

Gydrtmdny Renault

Tipus Premium 320 DXI

Alvazszant w629CH8000001207

Molorszant 320EC063DXl7

Kilomite16ra-dllds t29700

Fel6pitm6ny tipusa: SEMAT G 339.06

Felek megallapodnak abban, hogy Vev6 kiilOn meghatalmazissal megbizza Elad6t a j6rmii
tulajdonosvalto,6sival kapcsolatos eljriras lebonyolit6s6val.

Elad6 tulajdonosv6ltoziissal kapcsolatos eljlrisa az alabbiak lebonyolitrisara terjed ki:
- eredetis6gvizsgrilat
- mfiszaki vizsga

- okm6nyirodai tigyint6z6s (forgalmi enged6ly, t6rzsk6nyv ki6llitasa, rendszimt6bl4
stb )

A miiszaki nzsga lebonyolitris6t kovet6en Vev6 int6zkedik a g6pjarmiire kotend6 kdtelez6
felel6ss6gbiaositris megkotese irant, majd az erre vonatkoz6 igazolist Elad6 resz6re megktildi a
tovabbi iigyint6zes folytat6sa 6rdek6ben.

1.2. Szerzbdo Felek meg6llapodnak abban, hogy az ajanlatban esetlegesen konk6tan megajrinlott
eszkOz vagy berendez6s helyett (a term6k gyirtasanak megsztn6se, a m6rkan6v megvrlltozrisa"
vagy id6szakos beszerezhetetlens6g miatt) azonos, vagy jobb jellemz<ikkel bir6 term6ket szillithat
az ElaA6. Ez a szabiiy csak akkor alkalmazhat6, ha az eredeti eszkbz vagy berendez6s
sz5,llit6s6nak az Elad6n kiv',il all6 okb6l t6rt6n6 lehetetlenn6 vilirs t az Elad6 el6zetesen igazolja
(tudomasra jutriskor halad6ktalanul bejelenti) 6s egyben igazolja (term6kismertetSvel), hogy a
szallitasra megajiinlott 6ru jellemz6i megfelelnek az ajinlatban meghatiirozottaknak. Felek
meg6llapodnak abban, hogy a vetelir a fentiek kdvetkez6ben nem vtiltozik.

2. Teljesit6si hatiridd

2.1. Elad6 k6telezetts6get v6llal ana, hogy a szerz6d6s trirgy6t k6pezrj jri,rmiivet, illetve
eszkozoket azok alkatr6szeivel 6s tartoz6kaival (egyiittesen tovabbiakban: jirmii) egyiitt
legk6s6bb a szerz5d6skdt6st kdvet6 8 naptari napon beliil Vev6 r6sz6re leszrillitj4 valamint a
kapcsol6d6 szolgaltati,sokat elv6gzi.

Elad6 a g6pj5rmiivel egyiitt k6teles etadni a g6pjarmii haszr6,lati ritmutatojat, a KRESZ szerint
k6telez6 tartozekokat.

Vev6 tulajdonszerz6s6t megalapozo jogiigylet hatrllyba l6p6s6nek id6ponga: 6tadris-etv6teli
jegyz6kdnyv szerint.

2.2. Az 6tad s-atv6teli elj6rris befejez6sekor a Szerzbdo Felek a teljesitds megtort6nt6t es ahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyeges koriilm6nyt 6tadas - etv6teli jegyz6kdnyvbe foglalj6k 6s azokat
k6pvisel<iik irtjil.n c6gszerii al6ir6saikkal igaznljiLk. A karvesz6ly M atadi$-ewlteli jegyz6k0nyv



alairris6val szii{l ilt Vev6re.

2.3. Eladi: jogosult a szerz<id6s tirgyit kepezl jirmiivet a jelen szerz6d6s v6gleljesit6si hatirid6
lejrirta elott, Vev6 r6sz6re 6tadni (el6sz6llit6sra jogosults6g), mely esetben, ha az Elad6
eltiszAllit6si jogilval 6lni kivrin, [gy koteles aYev6t a szerz6d6sszerii tellesit6s pontos id<ipontj6rol
azt megel6z6en legalibb 5 nappal korrlbban irrisban tijekoztatni. Amennyiben a fentieknek
megfelel6 el6zetes ir6sbeli t jekozaafis eddig az id6pontig nem tort6nik meg, Vev6 jogosult az
el6sziiilitrlst 6s igy a jarmii atv6tel6t megtagadni. Szerzbdd felek e korben rogzitik, hogy Elad6
el6teljesit6se eset6n is az 5 2. pontban meghaterozott fizet6si hatarid<i viltozatlan. Az Elad6
eszk6zok szerel6se 6s beiizemel6se sor6n jelen szerzi5d6s mell6klet6t k6pez6 Miiszaki leiriisban
foglaltaknak megfelel6en koteles eljifu:ni.

2.4. Yevi5 a v6gteljesit6sr6l teljesit6si igazollst 6llit ki. Ha a Vev6 l5 munkanapon beltil nem 6llit
ki teljesit6si igazolist,6s nem is utasitja el a teljesitett szolgrlltatrist, abban az esetben igy
tekrntend<i, hogy ezen id6szak utols6 napjan ki6llitotta az igazolitst.

2.5. lelen okirat a kdzleked6si igazgatrisi hat6sagi eljarasban tdrt6n6 felhaszuilis c6ljAb6l, a
koztti k0zleked6si nyilvrintartasr6l szol6 1999. 6vi LXXXN torv6nyben el6irt bejelent6si
kotelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben, a kOzrlti kodeked6si nyilv6.ntart6sba bejegyzett jArmii
tula.ydonjogrlnak, illetve iizembentart6 szem6ly6nek veltozasat igazol6 teljes bizonyit6 erejfi
magri,nokiratnak a k0zleked6si igazgxhsi eljrirasban t0rt6n6 felhaszrilhat6s6g6hoz sziiks6ges
kdtelez6 tartalmi elemektjl sz6l6 30412009. (X1,. 22.) Korm. rendeletben meghatdrozottak szerint
keriilt elk6szit6sre.

2.6 Felek krjelentik, hogy ismerik a bejelent6s nyilv6ntartdsba tdrten6 bejegyz6shez fiilid5
joghatrisokat, valamint a bejelent6s elmaradilsanak, illewe bejelent6si kdtelezetts6g k6sedelmes
teljesit6s6nek jogk6vetkezm6nyeit, tov6bbi tisztriban vamtak azzal, hogy a teljes bizonyit6 erejii
mag6,nokirat tartalmi kdvetelm6nyeinek meg nem felel5 magri,nokirat a kozleked6si ige,Eatisi
efjarasban alkalmatlan a vriltoz6s nyilv6ntart6sba tort6n6 bejegyezletlsdre.

2.7 Felek kryelenik, hogy a szerzbd6s targyet kdpezi jdrmfi tulajdonjoga nem tartozik a bizalmi
vagyonkezel6s alapjrl.n fennall6 kezelt vagyonba.

3. Teljesit6s helye

Szallit6,si cim, 6s a szallitrishoz kapcsol6d6 szolgiiitatisok teljesit6s6nek helye: HU-7628 P6cs,
Eperfris tt 3

4. Szerz6d6ses dr

4.1. A Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s 1. 1. pontjiban meghatarozott
j6rmii sz6llitasrlt, valamint a kapcsol6d6 szolgriltatasokat az Elad6 16.477.OO0,- HUF + AFA,
,?q? Tizenhatmilli6-n6grszrizhetvenh6tezer forint plusz AFA osszegii v6telir ellen6ben v6gzi.
A Szerzrjdo Felek rOgzitik, hogy az riltalAnos forgalmi ado tekintet6ben a mindenkori hat5lyos
AFA t0rv6ny rendelkezeseit al kalmaz.511.

4.2. AzElad6 kijelenti, hogy az ajrinlat megl6tele el6tt figyelembe vett minden koriilm6nfl, amely
a szerzbd|s hirinytalan 6s megfelel6 teljesit6s6hez sziiks6ges 6s be6pitette az irba a szerz6d6s
teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi k0lts6g6t, igy kiilondsen:

a) aj6rmfi elS6llitisi es/vagy beszerzdsi krilts6g6t;
b) a j6rmiivel kapcsolatos valamennyi adot, v6mot es mas k6zterhet valamint a szallitrisi

k0lts6get;
c) a szri,llitand6 j6rmiivel kapcsolatos kezel6si, csomagolasi, rakorlisi, tov6bbitasi, leszd,llitrisi,

kicsomagolasi, ellen6rz6si, biaositiisi 6s egy6b adminisztrativ kdlts6geket (a csomagolas a
Vev6 tulajdon6t k6pezi);

d) a szallitand6 j6rmffvel kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;
e) r6szletes i.izemeltet6si 6s karbantartasi ttmutat6t a szi,.llitott jiiLrmii minden tdtel|hez, a
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szerz6d6sben meghatfu ozott m6don ;

f) minden egyeb olyan szolgiiltatrlst, amely a j6rmii szillitrisa sor6n az Elad6 sz6rnrira elcire

lathat6an felmeriil.

5. Fizet6si felt6telek

5.1. A Vev6 a v6tel6rat jelen Szerz6d6s 9. pontla szennti igazolt szerzitd|sszerii v6gteljesit6st
kdvetSen, aKbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6:130. g (l) bekezd6s6ben foglaltak szerint
a szimla k6zhendtelet vagy - ha b6rmely, a Ptk 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szab6lyozoft
kdriilm6ny fennrill - az igazolt szerzbdesszerii teljesit6st kOvet5 30 napon beliil, szrlmla ellendben,
Elad6 11731001-20701899 szLmi plnzforgalmi szimlijara torten6 utaldssal, forintban (HUF)
teljesiti. Elad6 egy darab v6gsz6ml6t jogosult ki6llitani, a szerzrid6ses 6rt6k 100%o-6t el6ro
megval6sult teljesites eset6n. Vev<i a szerzitdds teljesit6se sor6n az ad6zis rendj6r6l sz6lo 2003.
6vi XCII. torv6ny (Art.) 36lA. $-6t teljes kcirben - a Kbt. 135 g (3) bekezd6s6re figyelemmel
alkalmazza,.

5.2. Elad6 nem fizethet, illewe szamolhat el a szerz6d'ls teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan
k0lts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szennti felt6teleknek nem
megfelel6 tirsasrig tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes aj6nlattev6 ad6kdteles
jovedelm6nek cs0kkent6s6re alkalmasak.

5-3. A Vev6 fizet6si k6sedelme eset6n az Elad6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a
Ptk. 6:155. $-6ban meghatarozott k6sedelmi kamatot, illetve a behajtasi k<ilts6g6talanyr6l sz6l6
2016.6vi.IX. tdrv6ny 3.9 (l) bekezd6se szerinti forintOsszeget kOvetelni.

6. A Vev6 jogai 6s kiitelezetts6gei

6. l. Vev6 kOteles az Elad6 hib6tlan teljesit6se 6rdek6ben egyUttmiikodni. Koteles az Elad6 kijelolt
k6pvrsel6j6t t6j6koztatni a teljesitest befolyasol6 tdnyezbk, esem6nyek alakulasarol. Vevd koteles
Elad6 munkatarsai r6sz6re a sznrzbd{s teljesit6sekor biaositani a helyslnre bejutris lehet6s6g6t,
illeWe kapcsol6d6 szolgriltarasok teljesit6s6n6l a sziik6ges munkatenilet zavartalan biaositiis6t.

6.2. Y evi5 jogosult a jrirmiivet ritad6skor r6szletesen meg- 6s 6Mzsgalni, 6s ennek keret6ben
sziiks6ges eljar6sokat meglenni. A szri,llitand6 jri,rmiinek minden vonatkoz6sban meg kell felelnie
a szev.odds rdszdt k6pezi miiszal<i leilisnak, valamint Elad6 szakmai ajanlatdnak. A Vev6
jogosult a szi,Ilitas id6ponfrl,ban a j6rmiivet 6s tartoz6kait mennyis6gi 6s mfikdd6k6pess6g
vonatkoz.eseban ellen<irizni. A Vev6 a teljesitesi igazolist mindaddig nem 6llitja ki, amig a
mennyis6gi ellen5rz6st 6s a miikdd6kepess6g min6s6gi ellen6rz6s6t v6gre nem hajtotta.

6.3. Vev6 koteles a szerz6d6s tirgy|t k|pezo eszkozoket 6s berendez6seket rendeltet6sszenien
hasa6lni a gy6rtmrimyra 6s tipusra vonatkoz6an az Elal6 Ahal itadott hasznSlati utasitriLsnak
megfelel6en. Vev6 a haszullat sor6n 6szlelt hibikol - a szavatoss6gi id6tartam alatt - koteles
irisban 6rtesiteni az Elad6t.

7. Az Eladri jogai 6s kiitelezetts6gei

7.1. Az Elado kdteles a szerzhddst kell6 gondossiggal teljesiteni, bele6rwe minden r6szfeladat
elv6gz6s6t, tovii,bb6 a teljesit6sben mutatkoz6 esetleges hianyossagok krjavitiisiit is.

7.2. AzElad6 kdteles betartani a Vev6 6ltal adott utasittisokat- Ha az Elad6 irgy it6li meg, hogy az
utasitas meghaladj a a szerzbd6s terjedelm6t, koteles err6l a Vev6t t6j6koztatni az utasitils
k6zhezv6tel6nek napj6t6l sz6mitott 3 napon beliil. Az utasitrisok v6grehajtisrlt nem lehet
megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkozissal. Ha a Vev<i szakszeriitlen utasittlst ad, ene az Elad6
koteles 6t figyelmeaetni. Az Elad6 a Vev6 utasitrisa szerint jogosult megtagadni a munkav6gz6st,
ha ez jogszabrily vagy hat6s6gi rendelkez6s megs6rt6s6re, vagy 6let- 6s vagyonbiztons6g
veszelyeztet6sdre vezeb:le.
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7.3. A Vev6, illewe az iltala kijelOlt szervezet vagy szemely jogosult mindenkor ellen6rizni,
megnzsgrilni, valamint ellen6rimi a szerz<id6s keret6ben teljesitend6 szolg6ltat6s (sz6llit6s)
el5rehaladas6t.

7.4. Az Elad6 a teljesit6shez a kbzbeszerz€si eljaras soran, az alkalmass6g6nak igazolas6ban r6sa
vett szervezetet a Kbt. 65 g (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni,
valamint kOteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassig igazolAsiltoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyeftiik akkor vonhat6 be mris
(ide6rtve az 6talakul6s, egyestl6s, sz6w6liis ftJa,n tort6nt jogut6dkls eseteit is), ha az Elad6 e
szervezet vagy szakember n6lktil vagy a helyette bevont rlj szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel aznknak az alkalmassrigi kOvetelm6nyeknek, amelyeknek az Elado a kozbeszerz6si
elj6rasban az adoll szewezettel vagy szal<emberrel egytitt felelt meg. Eladora a kdzbeszerz6si
eljirris soran bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevon6s6ra tekintet6ben egy6birri,nt a Kbt.
138 $ (4) bekezddse alkalmazand6.

Elad6 a jogosan ig6nybe vett alvallalkozo6rt irgy felel, mintha a munk6t maga v6geze volna;
alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel5s minden olyan kar6rt is, amely an6lkiil
nem kOvetkezett volna be. Ha az Elad6 ajelen 7. fejezet rendelkez6seit megszegi, a Vev6 jogosult
a szerziid6sszeg|s kr!vetkezm6nyeit alkalmazni

7.5. Elad6 az Lltzla 6s alkalmazottai 6ltal okozott kar6rt teljes felel6ss6ggel tartozik. E korben a
Elad6 kifejezetten kdtelezetts6get villal arr4 hogy a tev6kenys6ge folytan ered6 kri,rokat teljes
korfien megt6riti.

7.6. Az Elad6 kdteles a szerz6d6ssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot 6s a
tudomiisara jutott valamennyi informaci6t bizalmasan kezelni 6s titokban tartani. Nem hozhat
nyilvanossdgra, 6s nem k6z0lhet a szerzbdlsrol, annak tartamrir6l semmilyen adatot a Vev6
el6zetes iresbeli hozzrij arulisa n6lkul.

7 .7 . Elad6 kdteles a Vev6t minden olyan koriilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s
eredm6nyess6g6t, vagy a hatarid6 tartlsirt vesz6lyezteti, vagy gatolja- Az 6rtesit6s elmulasztisrib6l
ered6 kir6rt az EIad6 felel6ss6ggel tartozik.

7.8. Elad6 halad6ktalanul k0z0l Vev6vel minden olyan k<irtilm6nyt, amely jelen szerzfidbs
teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befoly6solja. Elad6 k<iteles a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet|t Vev6 sz6m6ra megismerhet6v6 tenni 6s Vev6t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. g (3) bekezd6se szerinti i.iLgyleteir6l.

7.9 Elad6 - amennyiben krilloldi ad6illet6s6gii - koteles a szerz6ddshez arra vonatkoz6
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hatosrigt6l a magyar ad6hat6srig
kozvetleniil beszerezhet az Elad6ra vonatkozo adatokat az orszitgok kdzotti jogseg6ly
ig6nybevetele n6lkiil.

8. A szolgdltatis min6s6ge

A teljesitett szolgilltatasoknak minden vonatkoz6sban kovetniiik kell a szerz6d6sben
meghat6.rozott miiszaki leirast 6s minden szempontb6l meg kell felelnii.ik a szerzrid6sben szerepl6
miiszaki 6s egy6b kOvetelm6nynek.

9. Sz6llitris, ellen6rz6s 6s 6tv6tel

9.1. Elad6 kciteles gondoskodni arr6l, hogy a szolg6ltat6st a teljesit6s hely6n kellci id6ben teljesitse
(leszrillitsa) annak 6rdek6ben, hogy a Vev6 megkezdhesse annak 6w6tet6t.

9.2. A Yev6 a szallittlskor mennyis6gi 6s a miikdd6k6pess6g min6s6gi elleni5rz€st v6,gez.
Mennyis6gi 6s a miikdd5kepess6gi min6s6gi ellen6rz6s az al6bbiakra terjed ki:

- a lesz6llitott jarmii 6s tartoz6kai darab- illetve t6telszrlmanak ellen<irz6se,
- a sz6llitott jirmii hasznalathoz sziiLks6ges dokument6ci6 megl6t6nek vrzsgAlata" illewe a

*"1



j6rmii dokument6ci6nak val6 megfelel5s69i kontrollja,
- gydrto vagy Elad6 Sltali nyilatkozat, mely tartalmazza a hatiilyos szabv6nyoknak 6s

el6irasoknak val6 megfelel6s6get (6rint6sv6delem, balesetv6delem, ttizv6delem stb.)

9.3. Elad6 a sz6llittissal egyidejiileg koteles magyar nyelven Vev6 k6pvisel6je r6sz6re 6tadni
minden olyan dokumentumot bele6rtve a gyi*6 irltal kiadott nyilatkozatot vagy dokumentumot

-, mely a szallitott jrirmii egyen6rt6kris6g6nek meg6llapitasahoz, haszniiati*toz, kezeldsdhez 6s

miiltidtet6s6hez elengedhetetlentil sziiks6ges

9.4. Az Elado koteles az ellen5rz6s soran felt6rt hib6kat 6s hirinyoss6gokat - a lehet6

leggyorsabban 6s a sajit kolts6g6n - helyrehozni Amennyiben az Elado ed nem teljesiti, a

Vev6nek jog6ban 6l[ mas szem6lyt megbizri az utasit6sok v6grehajtrisarq 6s az ebb6l ered6 vagy

ezzel jir6 kolts6geket a Vev6 levonhatja brirmely, az Elad6 resz6re esed6kes vagy esed6kess6 vrll6
kifizet6sb5l, illetve jogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

9.5. A Vev6 a nem megfelel6 min5s6gii szallitand6 jrirmri vagy tartoz6k etv6tel6t elutasitja. Az
elutasitott eszkdzoket kiilon jellel kell ell6tni. Az elutasitott eszkoz6ket el kell t6volitani a sz6llit6s
helydr5l - ha a Vev6 ezt k6ri - a Vev6 rlltal klelolt id6n beltil, 6s ha ez nem tort6nik meg, az

Elad6 kolts6g6re 6s kockazatrira kerulnek elt6volitasra

9.6. A funkcion6.{is teszt sor6n, ha valamely funkci6 nem megfelel6en miikOdik, vagy a Vev6
miikod6s6vel osszefugg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elh6ritrisa az Elado
feladata. Az Elad6 javaslatot tehet a folyamat megviltoztatasrira, de Vev6 dont arr6l, hogy a
j avaslatot elfogadja-e, vagy a rendszert kell m6dositani a folyamatnak megfelel6en.

9.7. F,ladi: kdteles az iizempr6ba sor6n felt5rt hibrikat 6s hiii,nyossagokat - a lehet6 leggyorsabban
6s a saj6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Elad6 ezt nem teljesiti, a Vev6nek jogaban rill
m5s szem6lyt megbizni az utasit6sok v6grehajt6sar4 6s az ebb5l ered6 vagy ezzel jfur6 kdlts6geket
a Vev6 levonhaga birmely, az Elado r6sz6re esed6kes vagy esed6kess6 val6 kifizet6sb6l, illetve
jogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalma.zri.

9.8. Szerz6dSd6 F elek az 6tad s-iltv6teli eljrirrist a sikeres iizempr6ba lezrirrisiit kovet<ien tartanak.
Yevo az 6tad6s-6tv6teli jegyz6konyvet akkor kdteles aliLirni 6s a teljesit6si igazolist kiadni, ha az

iizempr6ba sor6.n az 6tadott jarmfl hibritlarul funkcionil. A szallitott j6rmii tulajdonjoganak
itszillAs4 az 6tadis-it*6tel id6pontj6ban tort6nik, s Vev<i att6l kezdve szedr annak haszrait, viseli
terheit 6s mindaa a k6rt, melynek megt6rit6s6re mast kotelemi nem lehet.

9.9. A rendeltet6sszeni hasznilatot 6s az alapvet6 funkcion6last nem befolyrisol6 apr6bb hib6k
eset6n Vev6 is kdteles aliimi a jegyz6konyvet, kiadni a teljesit6si igazolast 6s a jrlrmiivet Stvenni.

Szerzido felek egyez6en adjak el6, hogy ebben az esetben a hibikat a jegyz6k6nyvben t6telesen

rogzitik, 6s Elad6 koteles a kijavit6sukat a teljesit6s igazolas kiad6s6t kovet6 15 napig
v6grehajtani. Amennyiben az Elad6 az el6irt hatarid6ig a rogzitett hib6kat nem javitja ki, a Vev6
jogosult a v6telar ar6nyos r6sz6nek a hibajavitris id6pontjaig t0rt6n6 visszatartasara.

9.1O. Az 6tv6telt kovet6en az Elad6 koteles sz6tszedni 6s eltrivolitani az ideiglenes szerkezeteket
valamint a szerz6d6s teljesit6s6hez a tovdbbiakban m6r nem sziiks6ges anyagokat. KOteles

tovabb6 eltrivolitani minden szemetet vagy akad6$, €s az i*6tel hely6t a szerz6d6sben

el<iirtaknak megfelel6en helyre6llitani-

10. Szerz6d6sszeg6s

10.1. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6d6sszeg6st kdvet el, a szerziddsszeg1s folyt6n
k6rt szenvedett f6l kriLrt6rit6sre 6s/vagy kotb6rre lslvagy azornali hatiilyir felmondrisra jogosult.

10.2. A Vev6 az Elad6hoz int6zett ir6sbeli nyilatkozattal, kri,rt6rit6si kOtelezetts6g n6lkiil azonnali
hat6llyal felmondhatja a szerz6d6st, ha

") azElad6 szevbdlsszegflst kovet el, azaz a szenod6sb6l ered6 valamely k0telezetts6g6t nem
teljesiti;
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b) az Elad6 6sszerii id6n beltil nem teljesiti a Vev6 arra vonatkoz6 felsz6lit6srit, hogy tegyen
marad6ktalanul eleget a szerzod6sben meghat6rozott kotelezetts6ge kifog6stalan 6s idriben
pontos telj esit6s6nek,

c) az Elad6 megtagadja a Vev6 6ltal adott utasitasok v6grehajtilsrit;
d) az Elad6 a Vev6 j6vrihagyasa n6lktil engedm6nyezi a szerz6d6sb6l ered6 kdvetel6s6t, vagy

Elad6 a Vev6 ellzetes hozzi$itntlasa n6lkiil 6s a Kbt. 138. $ rendelkez6seibe tltkoz5en vesz
igenybe alv6llalkozit vagy egy6b kdzremfikdd6t a szerubdds teljesit6s6hez,

e) a Vev6 fizet6sk6ptelenn6 vrilik, felszrirnoLisi, v6gelszrimol6si eljarrls indul vele szemben,
felfilggesztr gazdas6gi tev6kenys6g6t;

f) Elad6 a teljesit6si hatririd<lh<iz k6pest t<ibb mint 15 napos k6sedelembe esik, mely
kdsedelem eset6ben meghiirsuliisi kOtb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3 Vev6 a szerz6dest felmondhatja vagy - a Ptk -ban foglaltak szerint - a szerz6d6st6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. $ (l) bekezd6s6ben meghatirozott esetek b6rmelyike fenn6ll. A Vev6
az Eladohoz int6zett ir6sbeli nyilatkozattal, karterit6si kotelezetts6g n6lki.il azonnali hatdllyal
felmondja a szerzbddst, ha az Elad6 tulajdoni helyzet6ben vagy tulajdoni viszonyaiban
b6rmely, a Kbt. 143- $ (3) bekezdes6ben meghat5rozott k0riilm6ny bekovetkezik.

10.4. A'z Elad6 azonnali hat6llyal felmondhatja a szerz,oddst, ha a Vev6 nem fizetr meg az Elad6
risz{re a Vev6 altal kiallitott igazol6s 6rtelm6ben esed6kes birmely osszeget az adrisv6teli
szerz6d6sben meghatirozott hatriLrid6ig, felt6ve, hogy az Elado 6ltal tirzi;tt legalibb 30 napos
pothatarid6 is eredm6nyteleniil eltelt, tovribbrl Vev6 sorozatosan 6s stlyosan megszegi a
szerz<id6sb6l ered6 l6nyeges kOtelez€tts6geit, 6s a szerz6d6sszeg6st ir6sbeli felsz6litas ellen6re
sem orvosolja.

10.5. Az Elad6nak a Vev6 esetleges kar6t meg kell t6ritenie 6s lehetSs6g szerint mentesitenie kell
a Vev6t, illetve annak vrlllalkoz6it 6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s

kiirral szemben, amely az Elad6 tev6kenys6g6b6l vagy mulasa6s6b6l ered jelen szerzi5d6s
teljesit6se sorrin.

10.6. Egyoldahi felmondas eset6n a felmondrlsi id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes
6rtesit6 level6nek a mrisik f6l altali k6zhen6tele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen
kezbesit6si kis6rlet eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

11. Kapcsolattartds

11.1. Felek megrillapodnak abban, hogy a jelen sznrzidfs hat6lya alatt egym6ssal kOlcsOnOsen
egyrittmiikodve j6rnak el, ennek erdek6ben Elad6 folyamatosan tejekoztatni kOteles a Vev6t a
teljesit6s menet6r6l. A Felek a szerzid6s teljesit6se sor6n minden l6nyeges k6riilm6nyr6[
k6telesek egymast irrisban 6rtesiteni.

11.2. Y evii r6sz6r6l a kapcsolattarllsra feljogositott szem6ly:
N6v: Bir6 P6ter
Telefon: 06-30/687-6804
E-mai I : de!!p1n(@!_elkptulru

Az Elad6 6ltal kapcsolattartasra feljogositott szem6ly:
N6v: Seres Lriszl6 J6nos
Telefon: +36 30/919027 5

Fax:721526-777
E-mail: in fb.pecs@seres. hu

11.3. Szerz6d6 felek jelen szerzrid6sben meghatalmazzAk az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a teljesit6s sor6n hozott dont6sekn6l a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k.
Ezen k6pvisel6k jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miiszaki int6zked6seket,
nyilatkozatot, amely a szerz6d6s teljesit6s6hez szii,ks6gess6 vilik 6s a jelen szerz5d6sben, s a
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szerzod s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pviselSinek a jelen
szerz<id6sben biaositott jogkdr6nek korl6toz6sa a m6sik fellel szemben csak ir6sbeli k6zlest5l
kezdve hat6lyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tdrt6n6 valtoz6st a felek egym6ssal azonnal, ir6sban
k<tzlik- Ha valamelyik fdl a nyilatkozatiinak 6tv6tel6r6l visszaigazolist kivan kapni a masik fdlt6l
(cimzett6l) ea az igenyet fel kell tuntetnie a nyilatkozatiban. Abban az esetben, ha valamely
hatarid6 szimitasa a nyilatkozat 6tv6tel6t6l kezd6di( a nyilatkozatot megtev6 f6lnek a
nyilatkozatriban k6mie kell a cimzen6l az ittv4;tel visszaigazoLisrit.

ll.4 Vev6 r6sz6r6l a szallit6sok ellen6rz6s6re, 6s az itadls-irtv6teli elj6.rris lebonyolitasiira
feljogositott szem6ly:
N6v: Hoftnann Belint sze{litesi vezet6
Telefon: 06-20/373-l I l0
E-mail: hoffmaur balrntfDdelkorn hu

Az Elado r6sz6r6l a szallitrisok ellen6rz6s6re, 6s az ittadis-irw6teli elj6res lebonyolitisi,ra
feljogositott szem6ly:
N6v: Seres L6szl6 Jri,nos

Telefon: +36 301919027 5

Fax:721526-777
E-mail: info oecs@seres.hu

11.5. A Szerz6dd Felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzi* az el6zb pontban megnevezett
k6pvisel5ikeq hogy a szallitasok ellen6rz6se, illet6leg az rlLtadas-ritv6teli eljrirris lebonyolit6sa
sor6n a Szerz6d6 Feleket teljes jogkonel k6pviselj6k. A megleldlt k6pvisel6k jogosultak, illewe
kdtelesek megenni mindazon miiszaki int6zked6st 6s nyilatkozatot - ide6rtve a szrillit6lev6l,
lllet6leg az 6tadas-6w6teli jegyzSk<inyv aliirisrit -, amelyek szallitasok ellen6rzese, llletbleg az
6tad6s-6tv6teli elj6,r6s lebonyolitrisa sorii,n sztiks6gess6 valnak.

12. Szrrz6dest biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

12.1. Ha Elad6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szenbdqt, 6s ezzel, a v6gteljesitesi
hatirid6n tul kesedelmesen teljesit, a Vev6t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A k6sedelmi kdtb6r napi
mdrt6ke a szerzbd6s szerinti - 6ltall,nos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott - ellenszolgriltatas (v6tel6r)
I o/o-alnaptitri nap. A k6sedelmi kdtb6r a kesedelembees6s napj6t6l esed6kes. A k6sedelmi kotb6r
maxim6lis dsszege a szerzbdis szerinti - iltali,nos forgalmi ad6 n6lkiil szSmitott -
ellenszolgiltatiis I 5 %-a.

12.2. Amennyiben az Elad6nak felr6hato k6sedelem a szerz6d6sben kikotdtt v6ghat6rid6hoz
k6pest el6ri a 15 napot, a Vev6 an6lkiil, hogy 6rdekmulasit bizonyitania kellene jogosult a
szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondani, 6s a munkSt mris v6llalkozoval befejeaetni. Elad6
etben az esetben meghiusul6si kOtbdrt koteles megfizetni, melynek m6rt6ke: a szerzrid6s szennti,
AFA n6lkiil szimitott ellenszolgrlltat6s 15 %-a. A meghiusulasi kotb6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t
k6sedelmi k6tb6r nem terheli.

12.3. A Vev6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6ne, amennyiben a k6sedelem
az Elado hibejab6l ered. Amennyiben Vev6 az Elad6 6ltal 6sszeriien k6rt, a szerz6d6sszerii
teljesit6shez sziiks6ges informici6t, adatot, nyilatkozatot, hozzejerul6st, d6nt6st a Szerz6d6 felek
6ltal irrisban rOgzitett hatarid6n beliil nem bocsritla az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes
teljesit6s kizir6lag Vev6 ebb6li Elad6 6ltal el nem h6rithat6 mulasztasrib6l ered, abban az esetben
kotb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tovabb6 nem terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha
kdtelezetts6gei teljesit6s6t vis maior akadilyozza meg. Vis maior alatt 6rtend6k kiilondsen elemi
csaprisok, sztrijkok vagy egy6b munkahelyi zavarg6sok, foldcsuszaml6sok, foldreng6sek, viharok,
villAmcsaprisok, aradasok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem l6that6 esem6nyek, amelyek
mindk6t f6l 6rdekkor6n kivtl meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondoss6ggal sem rudnak
kikiiszobolni.



124 A Szerz6d6s - 12.2. pontban leirt eseten kiwl - Elad6nak felr6hat6 okb6l t6rt6no
meghiisul6sa eset6n Elad6 kOteles a szerz6des szennti - 6ltalanos forgalmi ad6 n6lkUl szdmitott -
ellenszolgiiltatris 15 Yo-6nak megfelel6 osszegii k6tb6r megfizet6s6re. A k<itb6r vetit6si alapja a

szerzod6s teljesit6s6nek ar6nyrlban megfelel6en csokken.

12.5. Amennyiben a leszillitoft jrirmii a 4812011. (III 30.) Korm rendelet szennti, Elad6
ajinlathban megajrinlott al6bbi kornyezetv6delmi felt6teleket nem teljesiti, az Elad6 hibris
teljesit6s6nek (re.1tett hiba) mincisiil 6s az Elad6t kotb6r (hibas teljesit6si kdrb6r) terheli. A hibris
teljesit6si k<ltb6r m6rt6ke: a szerzbdes szerinti - altal6nos forgalmi ad6 n6lktil sz6mitott -
ellenszolg6ltatas 5 oZ-a.

12.6. Yevo kotb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Vev6 egy6b - hib6s teljesiteshez kot6d6 -
ig6nyeinek elvesa6s6t

13. J6t:ill6s, szavatossdg

13.1. Elado a lesziilitott eszkozoke, ezek berendez6seire 6s tartoz6kaira az irtadis-irw|teli eljaras
lezirlsit kovet6 12 h6nap, iizem6ra korl6toz6s n6lkiili, teljeskrirff j6till6st v6llal. A szavatossdgi
jog a mindenkor hat6lyos Ptk. el6irrisar szerint alakul.

13.2. Az Elad6 koteles saj6t kolts6g6n az esetleges hib6kat a lehet6 leghamarabb helyrehozni,
illetve krjavitani. Az Eladit koteles az ajanlatriban v6tlalt jotrillas id6tartama alatt alkatrdszcser6t
nem ig6nyl<i meghibasod6s eset6n 48 6rrin beltil, alkatr6szcserdt ig6nyl6 meghib6sod6s eseten 96
6rAn beliil az el1illt hibet krjavitani. A kicser6lt vagy klavitott szolg6ltatiis tekintet6ben irjra
kezd6dik a j6tallisi id6 azan a napon, amikor a Vev6 szdm6ra kiel6git5 m6don a csere vagy a
ktjavitas meglort6nik. Ha a szerzbd|,s r6szleges ritv6telr6l rendelkezik, aj6t6llasi id6t a szallitard6
aruknak csak a csere vagy krjavitas 6ltal 6rintett r6sz6re vonatkoz6an kell meghosszabbitani.

13.3. Ha meghibrisod6s tort6nik a j6tall6si id6 alatt, a Vev6 koteles felszolitast kiildeni az
Elad6nak. Ha az Elad6 nem javitja ki a hibSt az el6irt hatirid6re, a VevS jogosult arr4 hogy sajrit
maga javitsa ki a hibrit, vagy, hory valaki m6st bizzon meg a munka elv6gzes6re az Elad6
kockazat6ra 6s kolts6g6re.

14. Vitds iigrek rrndez6se

Minden jelen szerz5d6sb6l ered5 vit6s k6rd6st a Szerzt5d6 Felek els6sorban kclz<is megegyez6ssel
pr6brilnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehetSs6g, tgy 6rtekhatart6l fiigg6en krkotik a P6csi
Jarasbir6srlg illet6leg a P6csi Tri w6tysz6k kizAr6lagos illet6kess6g6t.

15. Alkalmazand6 jog

Jelen szerz6desben nem szabirlyozoll k6rd6sekben a jelen szerzbd6s 6s elv6laszthatatlan
mell6kletei, az Eljarast Megindit6 Felhivis, a Kozbeszerz6si Dokumentum, az ElaA6 iltal
benyrijtott Ajiinlat rendelkez6sei, valamint a kozbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi CXLItr. torveny 6s
a Polgari T0rv6nyk6nyw6l szbl6 2013. 6vr V. torv6ny rendelkezesei az ir6nyad6ak.

16. A Szerz6d6s mell6kletei

76.7 . Jelen szevi\d6s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezrk az alabbi mell6kletek:
1. szamir mell6klet: Eljri,rast megindit6 felhivris
2. sz6m[ mell6klet: Kozbeszerz6si Dokumentum (Mfiszaki leirr4s)
3. szamt mell6klet: Kdzbeszerz6si eljiras soran a Vev6 r6sz6r<il nyirj tott kiegdszit6

titj6koaat{s
4. szrimt mell6klet: Elad6 kozbeszerzes soran benyrijtott szakmai ajrinlata

16.2. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatol6sra a szezbdls torzsszdveg6hez, de a Szerzbd(5 felek szri,rnrira ismen azok tartalma. Ezen
iratokat igy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s elviilaszthatatlan rflsz|t k|pezrk- a.,s1
egrift 6(elmezend6ek.



17. A Szrzdd6s m6dositdsa

Jelen szerz<id6st Felek kiz6r6lag irrisban, a Kbt 141. $ alapj,er az otl leitt felt6telek szerint
m6dosithatjrik. A m6dositiisokat tar.almz6 meg6llapodrlst a k6s5bbiekben a szerz6d6s szerves
r6szek6nt kell kezelni

18. A szez6d6s hatilybal6p6se

18.1. Jelen szerz6d6s a Szerzid6 Felek 6ltali alii,irasanak napj6n l6p hatrilyba.

18.2. Szermd6 Felek jelen szerzid6st itolvasiis 6s egys6ges 6rtelmez6s utin az|, mint akaratukkal
mrndenben megegyezot j6vrihagy6lag 6s cegszeriien ini* alh 4 (n6gy) magyar nyelvri eredeti
p6ldrinyban, melyb6l 2 (kett6) p6ldany Vev6t, ill. 2 (kett6) p6ldany Elad6t illeti

7602 Pl . 176
541587-2-02
H Bank Zrt.

1 7818-00000008
19.

Vevd
D6l-Kom Nonprofit Kft.

K6pviseli: Bir6 P6ter Ugyvezet6
Scres Kft.

K6pviseli: Seres Lriszl6 J6nos iigyvezet6

orp srliiilti: root'u o;ot oil
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A.TADAS-ArVETELr JEGyzOKoNw

Felek 2017. '12. 19 napjin adisveteli szerz6d6st kdtdtreh melyben Elado eladta, vevo pedig

megv6siirolta az Elado tulajdonrlban lev6 Renault Premium 320 DxI tipusri (alv6zszrim.

vF629cI{8000001207) j6rmiivet SEMAT G 339.06 felepitm6nnyel 6s annak tartoz6kait

megtekintett, a Vevo 6ltal ismert drllapotban.

Jelen 6tad6s-6tveteli jegyz6konyv aliii16s6val felek rdgzitik:

A teljesitds szerzodesszenien megtdrt6nt:

AzBlad6 a jiirmiivet Vev6 birtok6ba, haszn6latriba adla:2017. 12.22. nap 10.00 6rakor

vevo tulajdonszerzes6t megalapoz6 jogtigylet hat6lyba l6pes6nek id6pontja.2ol7 .12. 22.

A haszn6lt gdpjrirmii 6tvdtelekor vev<i a gepjrirmfivet riszleresen 6tvizsg6lta,6s elismeri,

hogy azt az el6zetes meg6llapod6snak megfelel<i 6llapotban veszi 6t.

Kelt. P6cs, 2017 december 22.

I

SERES-ff;Jftij." Kr I',

Elad6
Seres Kft.

D6l-Kom NonProfit l(ii'
7602 Pl ' 176

10

Vev6
D6l-Kom Nonprofit Kft.
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A j6rmri adatai:

Alviu:

Gydrtmdny Volvo

T[pus FM 3OO

Alvdzszim YV2JL40CX7A640904

Molorszdm D9t47342BtL

Kibmdter6ra-dllds I 881 30

Fel6pitm6ny tipusa: FAUN POWERPRESS 522

Felekmegrillapodnakabban,hogyVevtiki'ildnmeghatalmazAssa|megbizzaElad6tajarmii
tulajdonowriltozrisival kapcsolatos eljrinls lebonyoliuisival'

Elad6tulajdonosv6ltoziissalkapcsolatoseljrirrisaazalribbiaklebonyolit6s6raterjedki:
- eredetisdgvizsgrilat

- mtiszaki vizsga
_ okmrinyirodai iigyintizds (forgalmi engeddly, t6rzsk6n),v kirillitrisa, rendsz6mkibla,

stb.)

Amfiszakivizsgatebonyolit6sritkdvetoenVevoint6zkedikagipjrirmtirek6tendok6te.lez6
feletOssegbiaosi;s megk6t6se irrint, majd az erre vonatkoz6 igazolist Elad6 r6szdre megkiildi a

tovribbi iigyintdz6s folyatrisa 6rdek6ben.

I .2. Szerzdd6 Felek meg6llapodnak abban, hogy

eszkdz vagy berendez6s helyett (a term6k gyrl

vagy id6szakos beszerezhetetlens6g miatt) azono

"r- 
Elud6. Ez a szabiiy csak akkor alkalma

.rattiti.an* az Elad6n [iriil ettO okb6l tdrt6n6 lehetetlenn6 valits1t az Elad6 elozetesen igazolja

(*d;;;.; jutiskor halad6ktalanul bejelenti) 6s egyben igazolja (termikismertettivel), hogy a

;;;iilr.; megajrlnlott aru .lettemzai" megf:elelnek- az. ajrinlatban meghatdrozottaknak. Felek

."gaffupoanuf-"lban, hogy iv6te16r a fentiek kdvetkez6ben nem vdltozik'

2. Teljesit6si hatrlrid6

2.1. Elad6 kdtelezetts6get villal arra, hogy a szerztid6s t6rgy6t k6peztl j6rmiive.t' illetve

eszkdzSket azok alkatreszeivel 6s tartoz6kaival (egyiittesen tovribbiakban: jermii) egyiitt

f"grc*U[ a szerzrid6skdtdst kdvet<i 8 naptiri napon beliil Vev6 rdsz6re leszrillitja, valamint a

kapcsol6d6 szol96ltat6sokat elv6gzi.

Elad6ag6pjrirmtivelegyUttkcitelesdtadniag6pj6rmiihasznilatiftmutat6j,t,aKRESZszerint
kd,tele26 tartozdkokat.

Vev6tulajdonszerz6sdtmegalapoz6jogtigytethatrilybal6p6sdnekid<iponda:6tad6s-6tv6teli
jegyzokdnyv szerint.

2.2.Az6tad6s-it*itelielj6rrlsbefejezisekoraSzerzod6FelekateljesitdsmegtSrt6nt6t-6sahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyiges ktirtilminyt 6tad6s - ritvdteli jegyz6k<inyvbe 

- 
foglaljik 6s,.azokat

teirireroit rirjrin c6gszer(i al6irisaikkat igazotjrik. A krirvesz6ly az ittad s'i'1.,eteli jegyz<ikdnvv



aliir|sdval sz6ll ilt Vev<ire.

2.3 Elad6 jogosult a szerzodls titrgyitt kepezi5 jirmiivet a jelen szerzhdls v6gteljesit6si hatarid<i
lejrirta elcitt, Vev6 r6sz6re ritadni (el6szrillit6sra jogosultsrig), mely esetben, ha az Elado
el6szA,llita,si jog6val 6lni kivan, igy kdteles aYev6t a szerzi5d6sszeni teljesit6s pontos id6pontjar6l
azt megelilziSen legallbb 5 nappal kor6bban irrisban t6j6koaahi. Amennyiben a fentieknek
megfeleki el6zetes iriisbeli taj6koztatris eddig az id5pontig nem tOrt6nik meg, Vev6 jogosult az
el6szallit6st 6s igy a jarmii 6tv6tel6t megtagadni. Szerzl5d6 felek e korben rogzitik, hogy Elad6
el6teljesit6se eset6n is az 52. pontbat meghat6rozott fizet6si hat6rid6 v6ltozatlan. Az Elado
eszkOztik szerel6se 6s beiizemel6se soran jelen szerzhd6s mell6klet6t k6pezri Mfiszaki leirilsban
foglaltaknak megfelel<ien koteles elj6mi.

2.4. Yevi5 a v6greljesit6sr6l teljesit6si igazoklst 6llit ki. Ha a Vevri l5 munkanapon beltil nem Sllit
ki teljesit6si igazal6st,6s nem is utasitja el a teljesitett szolgiltatist, abban az esetben irgy
tekintend6, hogy ezen id6szak utolso napj6n kirillitotta az igazolAst.

2.5. Jelen okirat a kdzleked6si igazgat6si hat6srlgi eljarasban t6rt6n6 felhaszn6las c6ljrib6l, a
koziti k0zleked6si nyilvrintartrisr6l szol6 1999. 6vi LXXXIV tdrv6nyben el6irt bejelent6si
kdtelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben, a kozuti kdzleked6si nyilvintartasba bejegyzett jriLrmii
tulajdonjoganak, illetve iizembentart6 szem6ly6nek v6ltozdsrit igazol6 teljes bizonyit6 erej ii
maginokiratnak a kozleked6si igazgatAsi eljarasban tdrt6n6 felhaszn6lhat6sagahoz szriks6ges
kdtelezi tartalmi elemekrfil smlo 304/2009. (XII.22.) Korm. rendeletben meghatirozottak szerint
keriilt elk6szit6sre.

2.6 Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelent6s nyilvri,ntartrisba tdrt6n6 bejegyzeshez fiizridti
joghatrisokal valamint a bejelent6s elmarad6sii,nak, illetve bejelentdsi kotelezetts6g k6sedelmes
teljesit6s6nek jogkdvetkezm6nyeit, tovabba tisaaban varvrak azzal, hogy a teljes bizonyit6 erejii
maginokirat tartalmi kovetelm6nyeinek meg nem felel6 mag6nokirat a k6zleked6s i igazgatAsi
eljardsban alkalmatlan a viltozis nyilvAntartesba tort6n6 bejegyeztet6s6re.

2.7 F elek kijelenik, hogy a szerzbdds targyet kdpez6 jnrmii tulajdonjoga nem tartozik a bizalmi
vagyonkezel6s alapjan fenndl16 kezelt vagyonba.

3. Teljesit6s helye

Szri,llitrisi cinr, 6s a szlllitrishoz kapcsol6d6 szolg6ltatasok teljesit6s6nek helye: HU-7628 p6cs,
Eperfas irt 3.

4. Szerz6d6ses 6r

4- 1. A szerzid6 Felek megillapodnak abban, hogy ajelen szerz6d6s l.l. pontj6ban meghatrirozott
jirmii szdllitisit, valamint a kapcsol6d6 szolgriltatdsokat az Elad6 13.2E9.000,- HUF + AFA,
azaz Tiznnharommilli6-kett6szdznyolcvankilencezer forint plusz AFA dsszegii veteler
ellen6ben v6gzi. A szerziSdl Felek rdgzitik, hogy az 6ltalanos forgalmi ad6 tekintet6ben a
mindenkori hat6lyos AFA torv6ny rendelkezdse it alialmazzi*..

4.2. AzElad6 kijelenti, hogy az aj6nlat megt6tele el6tt figyelembe vett minden ktirulm6nyt, amely
a szerz6d6s hiingalan 6s megfelel6 teljesit6s6hez sziiks6ges 6s beepitette az fuba a szen6d6s
teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi k6lts6g6t, igy kiilondsen:

a) a jirmii eki6lliuisi 6s/vagy beszerz6si kolts6g6t;
b) a j6rmiivel kapcsolatos valamennyi ad6t, vemot 6s mas kdzterhet valamint a szrillitasi

kolts6get;
c) a szAllitand6 jirmfivel kapcsolatos kezel6si, csomagol6si, rakodisi, tovebbitasi, leszallit66i,

kicsomagolasi, ellen6rz6si, biztosita,si 6s egy6b adminisztrativ kolts6geket (a csomagolas a
Vev6 tulajdon6t k6pezr);

d) a szallitand6 jrirmiivel kapcsolatos dokumentumok kols6g6t;
e) r6szletes iizemeltet6si 6s karbantartasi ritmutat6t a szrillitott j6rmii minden t6tel6hez, a

{.^,"7



szen6d6sben meghatarozott m6don;
f) minden egy6b olyan szolgiltat6st, amely a jarmii sa{llitrisa sor6n az Elado sz6m6ra el6re

l6that6an felmertil.

5. Fizet6si felt6telek

5.1. A Vev6 a v6telarat jelen Szerzod6s 9. pontja szerinti igazolt szerz6ddsszerii v6gteljesit6st
k0vet6en, a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben es a Ptk. 6:130. $ (l) bekezd6s6ben foglaltak szerint
a szfunla kdzhezvdtel|t vagy - ha b6rmely, a Ptk 6:130. g (2) bekezd6s6ben szab6lyozott
k6riilm6ny fennall - az igazolt szerzhdbsszeri teljesit6st kovet6 30 napon beltil, szimla ellen6ben,
Elad6 11731001-20701899 szitmi p6nzforgalmi sz6mhijara t0rt6n6 utalassal, forintban (IIUF)
teljesiti. Elad6 egy darab v6gszimliit jogosult kiellitani, a szerz<id6ses ert|k l00oA-6t el&o
megval6sult teljesit6s eset6n. Vev5 a szerz6d6s teljesit6se sor6n az ad6ziis rendj6rtil szol6 2003
6vr XCII. t6rv6ny (Art. ) 361.4. $-6t teljes korben - a Kbt. 135. $ (3) bekezd6s6re figyelemmel -
alkalmazza.

5.2. Elad6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz5d6s teljesit6s6vel <isszefiigg6sben olyan
kolts6geket, amelyek a 62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 tersas6g tekintet6ben merulnek fel, 6s amelyek a nyertes ajinlattev6 ad6k0teles
j6vedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

5.3. A Vev6 fizet6si k6sedelme eset6n az Elad6 a Kbt- rendelkez6seinek megfelel6en jogosult a

Ftk. 6:155. g-6ban meghatrlrozott k6sedelmi kamatot, illewe a behajtasi k6lts6gital6,nyr6l sz6l6
2016. 6i. D(. tdrv6ny 3.$ (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kdvetelni.

6. A Vev6 jogai 6s kiitelezetts6gei

6. l. Vev6 koteles az Elad6 hibrltlan teljesit6se 6rdek6ben egyUttmiikddni. K0teles az Elado kijeldlt
k6pviselcij6t tej6koztatni a teljesit6st befolyrisol6 t6nyez6k, esem6nyek alakulasar6l. Vev6 koteles

Elad6 munkat6rsai reszere a szeftbdds teljesit6sekor biaositani a helyszinre bejut6s lehet5s6g6t,

illefte kapcsol6d6 szolg6ltatrisok teljesit6s6n6l a sziiks6ges munkateriilet zavartalan biztositas6t.

6.2. Yev6 jogosult a jri,rmiivet 6tad6skor r6szletesen meg- 6s 6tvizsg6lni, 6s ennek keret6ben

sziiks6ges eljartisokat meglenni. A szillitand6 j6rmiinek minden vonatkozasban meg kell felelnie
a szerz6d6s reszdt k6pezb miiszaki leir6snak, valamint Elad6 szakmai aj6nlat:inak A Vev6
jogosult a szallit6s id6pontliban a j6rmiivet 6s tartoz6kait mennys6gi 6s miik6d6k6pess6g

vonatkoz6s{ban ellen6rizni. A Vev6 a teljesit6si igazol6st mindaddig nem allitja ki, amig a

mennyis6gi ellen6rzest 6s a miik6d6k6pess6g min5s6gi ellen6rz6s6t v6gre nem hajtotta.

6.3. Vev5 kdteles a szerzbdds titrgy t klpeza eszkozdket 6s berendez6seket rendeltet6sszenien
haszr6lni a gyfutminyra 6s tipusra vonatkoz6an az Elado altal 6tadott haszr6lati utasit6snak

megfelel6en. Vevri a haszrrilat soril,n 6szlelt hib6k6l - a szavatoss6gi id6tartam alatt - kdteles

i rasban 6rtesiteni az Elad6t.

7. Az Elad6 jogai 6s ktitelezetts6gei

7 .1. Az Elad6 koteles a szerz<id6st kell6 gondoss6ggal teljesiteni, bele6rtve minden r6szfeladat

elv6gz6s6t, tov6bb6 a teljesit6sben mutatkoz6 esetleges hi6nyossagok kijavitas6t is.

7 .2. AzElad6 koteles betartani a Vev6 riltal adott utasit6sokat. Ha az Elad6 rigy it6li meg, hogy az

utasit6s meghaladj a a szerzhdls terjedelmet, koteles en6l a Vev6t tej6koztatni az utasitas

k6zhezv6tel6nek napj6t6[ szimitott 3 napon beliil. Az utasitasok v6grehajtris6t nem lehet

meglagadni ezen 6rtesit6sre hivatkozlssal. Ha a Vev5 szakszenitlen utasitli,st ad, ene az Elad6
koteles 6t figyelmeztetni. AzBlad6 a Vev6 utasitasa szerint jogosult megtagadri a munkav6gz6st,

ha ez jogszabily vagy hat6sigi rendelkez6s megs6rt6s6re, vagy 6let- 6s vagyonbiztons6g

vesz6lyeztet6s6re vezetne.

Y"
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7.3. A Vev6, illetve az rlltala kijelolt szervezet vagy szem6ly jogosult mindenkor ellen6rizni,
megvrzsgrilni, valamint ellen6rizni a szerzodls keret6ben teljesitend6 szolg{ltatiis (szellitas)
el6rehaladastit.

7.4 A2 ElaA'i, a teljesit6shez a k0zbeszerz6si eljariis sor6n, az alkalmassAgilnak igazoliis6ban r6sa
vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don kotelis igenybe venni,
valamint kOteles a teljesitdsbe bevonni az alkalmassig igaznli,r;itttoz bemutatott szaklm-bereket E
szemezetek vagy szakemberek bevonrisa akkor maradhat el, vagy helyetttik akkor vonhat6 be mris
(ide6rtve az italakulis, egyestil6s, sz6tvel6s ttjan tort6nt jogut6dl6s eseteit is), ha az Elad6 e
szervezet vagy szakember nelkiil vag5z a helyette bevont fj szervezettel vagy szakembenel is
megfelel azokttak az alkalmassagi kovetelm6nyeknek, amilyeknek az Elai6 a kozbeszerz6si
elj6'rasban az adoll szevezettel vagy szakemberrel egyiitt feielt meg. Elad6ra a kozbeszerz,isi
elj6riis soriiLn bemutatott szervezetek 6s szakemberek bevon6siira tekintet6ben egyebirAnt a Kbt.
138 g (4) bekezd6se alkalmazand6.

F,lad6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt tgy felel, mintha a munk6t maga v6gezte volna;
alvdllalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan karejis, #ely an6lkril
nem kcivetkezett volna be. Ha az Elad6 ajelen 7. fejezet rendelkez6seii megszegi, a vevdjogosult
a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

7-5. Elado az Altala 6s alkalmazottai 6ltal okozott kir6rt teljes felel6ss6ggel tartozik. E korben a
Elad6 kifejezetten kdtelezetts6get v6llal arr4 hogy a terr6kenys6ge folytrin eredd kiiyokat teljes
konien megt6riti.

7'6' Az Elad6 koteles a szerz6d6ssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot 6s a
tudomasrira jutott valamennyi informici6t bizalmasan kezelni 6s titokban tartani. Ne- trort at
nyilvrinossigra, 6s nem kdz<ilhet a szerzisd€srll, annak tartam6r6l semmilyen adatot a Vev6
el6zetes irrisbeli hozzrij rirulisa n6lktil.

7 '7 . ElaA6 kciteles a Vev6t minden olyan k<irulm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s
eredmenyess6g6t, vagy a hatri'rid6 tartlsht veszelyedeti, vagy gittolja. Az6rtesitas elm;laszt'aseb6l
ered6 kfu{rt azElad6 felel6ss6ggel tartozik.

7 8. Elad6 halad6ktalanul koz6l Vev6vel minden olyan k6riilm6nyt, amely jelen szerz6d6s
teljesit6s6t 6rdemben 6rinti vagy befolyasolja. Elad6 koteles 
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id5tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t vevd sz6m6ra megismerhet6v6 tenni 6s Vev<it
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. r43. g (3) bekezd6se szerinti tigyreteir6l.
7.9..81ad6 - amennyiben kulfttldi ad6illet6s6gii - koteles a szerz6d1shez arra vonatkoz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet<is6ge izerinti ad6hat6sagt6l a .ugy". ua6iutorag
kozvetleniil beszeredret az Eradora vonaikoz6 adatokat az orszirgok k6zotti jogsegery
ig6nybev6tele n6lkitl.

8. A szolgiltatris min6s6ge

A teljesitett szolgaltatisoknak minden vonatkoz6sban kovetnirik kell a szerzdd6sben
meghatarozott miiszaki leirrist 6s minden szempontb6l meg kell felelnirik a szerzid6sben szerepl6
mfiszaki 6s egy6b k<ivetelm6nynek.

9. Szillitis, elten6rz6s 6s {tv6tel

2 I E!ad6 koteles gondoskodni arr6l, hogy a szolg6ltatrist a teljesit6s hely6n kell<i id6ben teljesitse
(leszallitsa) annak 6rdek6ben, hogy a Vev6 megk&dhesse amak 6w6tel6t.
9-2. A Y evo a szrillitriskor mennyis6gi 6s a miikod6k6pess6g min6s6gi ellen6rz6st v6gez.
Mennyis6gi 6s a miikod6k6pess6gi min6s6gi ellen6rz6s az alrbbiikra terjeiki:- a leszrlllitott jriLrmii 6s tartoz6kai darab- ilretve t6telsz6m:i,nak ellen6rz6se,- a sz6llitott jrlrmii haszn6lathoz sz0ks6ges dokument6ci6 megl6t6nek vizsgiiata, illewe a
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j6rmii dokumentaci6nak val6 megfelel6s6gi kontrollja
- gyirt6 vagy EIad6 riltali nyilatkozat, mely tartalma;,a a hat6lyos szabvinyoknak 6s

el6ir6soknak val6 megfelel6s6get (6rint6sv6delem, balesetv6delem, hizv6delem stb )

9.3. Elad6 a sz6lliuissal egyidejiileg koteles magyar nyelven Vev6 k6pvisel6je r6sz6re 6tadn i

minden olyan dokumentumot - bele6rwe a gyirt6 irltal kiadott nyilatkozatot vagy dokumentumot

-, mely a szillitott j6rmii egyen6rt6kiis6g6nek megrillapit6s6hoz, haszrrilat6hoz, kezel6s6hez 6s

mrikodtet6s6hez elengedhetetlentil szii&s6ges.

9.4. Az Elad6 kOteles az ellenorzls soran felt6rt hib6kat 6s hidnyossigokat - a lehet6

leggyorsabban 6s a saj6t kolts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Elad6 ezt nem teljesiti, a

Vev<inek jogiban all m6s szem6lyt megbizni az utasit6sok v6grehajt6sar4 6s az ebb6l ered<i. vagy

ezzel jarokOlts6geket a Vev6 levonhatja barmely, azElad6 ftsz6re esed6kes vagy esed6kess6 v:il6

kifizet6sb6l, illetve jogosult a szerz<id6sszeg6s k0vetkezm6nyeit alkalmazni

9.5. A Vev<! a nem megfelel6 min6s6gii szillitand6 jrirmii vagy tartoz6k 6w6telet elutasitja Az

elutasitott eszkozdket k[lon jellel kell ell6tni. Az elutasitott eszkozoket el kell tdvolitani a szillitits

hely6r6l - ha a vevo ea kiri - a vev6 riltal kijel<ilt id6n beliil, 6s ha ez nem ttlrt6nik meg, az

Elad6 kolts6g6re 6s kock6zat6ra keriilnek elt6volit6sra.

9.6. A funkcion6lis teszt sorfur, ha valamely funkci6 nem megfelel6en mfikttdik, vagy a Vev6

miik0d6s6vel osszeffigg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elharitasa az Elad6

feladata. Az Elad6 jivaslatot tehet a folyamat megvriltoztatasrira, de Vev6 ddnt arr6l, hogy a

javaslatot elfogadj a-e, vagy a rendszert kell m6dositani a folyamatnak megfelel6en.

9.7. Elad6 koteles az iizempr6ba sor6n felttirt hibakat 6s hianyossagokat - a lehet5 leggyorsabban

6s a saj6t kolts6g6n - helyrehozri. Amennyiben az Elad6 ezt nem teljesiti, a vev<inek jog6ban 6ll

mas szem6lyt m-egbizni az utasitasok v6grehajtrlsar4 6s az ebb6l ered6 vagy ezzel jir6 k6lts6geket

a Vev6 levonhatj-a birmely, az Elad6 r&z6re esed6kes vagy esed6kesse v6l6 kifizet6sb6l, illetve

jogosult a szerz6d6sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni'

9.g. Szerz6d6d6 Felek az etades-eN6teli eljririst a sikeres iiaempr6ba lezi,f:hsit kovet6en tartanak.

Vev6 az 6tadris-6tv6teli jegyz6konyvet akkor kOteles alaimi 6s a teljesit6si igazolist-kiadni, ha az

izempr6ba sor6n az aiaaott ja.-t hibetlanul j6rmii tulajdonjogrinak

it"raigr.az etadAs-etv6tel id6pontlaban tort6ni di annak hasznait' viseli

terheit 6s mindaa a k6,rt, melynek megt6rit6s6re

9.9. A rendeltet6sszerii hasznilatot 6s az alapvetd funkcionalist nem befoly6sol6 apr6bb hibik

eset6n Vev6 is kOteles aliimi a jegyz6konyu"i, kiudt i a teljesit6si igazol6st 6s a jarmiivet 6wenni'

ir.o"aO f"f"t egyezoen adj ek;16, hogy Lbben az esetben a hibakat a jegyz<ik6nywben t6telesen

rogzitik, 6s Eh;6 kdtetd a krjaviuiiukat a teljesit6s igazolas kiadrisat ktrvet6.l5 napig

.reir"najtarri. Amennyiben az glJ6 az el6irt hat6rid6ig a rogziteu hib6kat nem javitja ki, a Vev5

joiosuli a v6te1i,r ar6nyos r6sz6nek a hibajavitis id6pontj6ig tort6n6 visszatart6s6ra.

g.10. Az6w6telt kovet6en az Elad6 koteles sz6tszedni 6s eltivolitani az ideiglenes szerkezeteket

valamint a szerz6d6s teljesit6s6hez a tovabbiakban m6r nem sziik6ges anyagokat. Kitteles

toviibb6 eltavolituri minden szemetet vagy akad6lyt, es az 6w6tel hely6t a szerz6d6sben

el6irtaknak megfelel6en helyreallitani

10. Szez6d6ssze96s

10.1. Amennyibe n a szerzido Felek egyike szerz6d6sszeg6st k6vet el, a szerzad'sszeg's folyt6n

k6rt szenvedett fel k6rt6rit6sre es/vagy kotb6rre 6s/vagy azonnali hat6lyu felmondasra jogosult.

10.2. A Vev6 az Elad6hoz int6zett irrisbeli nyilatkozattal, kart6ritesi kotelezetts6g n6lkiil azonnali

hatallyal felmondhatja a szerz6d6st, ha

i,1 
' 
-enaA srerid"ssreg6st kovet el, azaz a szerz6d€sb6l ered6 valamely kotelezets6g6t nem

teljesiti;
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b) az Elado 6sszeni id6n belUl nem tellesiti a Vev6 arra vonatkoz6 felszolitris6t, hogy tegyen
marad6ktalanul eleget a szerz6desben meghat6rozott kotelezetts6ge kifogristalan es id6ben
pontos teljesit6s6nek,

c) azElado megtagadja a Vev6 ii'ltal adott utasitiisok v6grehajtrls6t;
d) az Elado a Vev6 j6vahagyrisa n6lkril engedm6nyezi a szerz6d6sb6l ered6 kovetel6s6t, vagy

Elad6 a Vevti el6zetes ho7?darulasa n6lktil 6s a Kbt. l3g. g rendelkez6seibe iitk6z5en vesz
ig6nybe alvrillalk ozit vagy egy6b kozremiikdd<it a szerz6d6s tetjesit6s6hez,

e) a Vev6 fizetesk6ptelenn6 v6lik, felszrLrnollsi, v6gelsz5.rnol6si eljri,rris indul vele szemben,
felfiiggesai gazdasrigi tev6kenys6g6t;

f) Elad6 a teljesit6si hatarid6h<tz k6pest tobb mint 15 napos k6sedelembe esik, mely
k6sedelem eset6ben meghirisulasi kotb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithet.

10.3. vevri a szerz6d6st felmondhatla vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6d6st6l
el6llhat, ha a Kbt. 143. g (l) bekezd6s6ben meghat6rozott esetek brirmelyike fennrill. A vev6
az Eladohoz int6zett irisbeli nyilatkozattal, k6rtdrit6si kdtelezetts6g n6lkiil azonnali hatrillyal
felmondja a szerziid6,st, ha az Elado tulajdoni helyzet6ben vagy tulajdoni viszonyaiban
barmely, a Kbt. 143. g (3) bekezd6s6ben meghat6rozott k6riilm6ny bekovetkezik.

10.4. Az Elad6 azonnali hatriilyal felmondhatja a szerzi)d6st, ha a Vevd nem fizeti meg az Elad6
t6sz6re a Vev6 riltal kielfitott igazol6s 6rtelm6ben esed6kes b6.rmely osszeget az ad6sv6teli
szerz6d6sben meghatirozott hatirid6ig, felt6ve, hogy az Elado iiltal {uzittt tegallbb 30 napos
p6thati,rid6 is eredm6nyteleniil eltelt, tovribb6 vev6 sorozatosan es sirlyosan -egsr"gi a
szerz5d6sMl ered6 l6nyeges k<itelezettsdgeit, 6s a szerz6desszeg6st irrisbeli felszotit6s ellen6re
sem orvosolja.

10.5. Az Elad6nak a Vev6 esetleges kar6t meg kell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell
a vev6t, illetve annak vrillalkozoit 6s alkalmazottait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel is
k6.'rral szemben, unely az Elad6 tev6kenys6g6b6l vagy mulasztrisab6l ered jelen szerz6d6s
teljesit6se sor6n.

10.6. Egyoldahl felmond5s eset6n a felmondrisi id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes
6nesitd level6nek a mrisik f6l iltali klzhezvdtele. A Posta riltali masodik eredm6nytelen
k6zbesit6si kisdrlet eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6.

11. Kapcsolattartr{s

11.1. Felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerzldes hat6lya alatt egymrissal kdlcsondsen
egyiittmffkodve jirnak el, ennek erdek6ben Elad6 folyamatosan taj6koaatni k6teles a vev6t a
teljesit6s menet6r6l. A Felek a szerz6d6s teljesit6se sor6n minden l6nyeges kortilm6nyr6l
kdtelesek egymist ir6sban 6rtesiteni.

11.2. Yev6 r6sz6r6l a kapcsolattartiisra feljogositott szem6ly:
N6v: Bir6 P6ter
Telefon: 06-30/687-6804
E-mail : del&qlu@dsl&qn.I u

Az Elad6 riltal kapcsolattartasra feljogositou szem6ly:
N6v: Seres Lriszl6 Janos
Telefon: +36 301919027 5

Fax:72/526-777
E-mail : 1n_[o_-pqc5@sercs,hq

11.3 Szerzbd6 felek jelen szerzrid6sben meghatalmaz,6k az el(526 pontban megnevezett
k6pvisel6iket, hogy a teljesit6s sor6n hozott ddnt6sekn6l a feleket teljes jogkonel k6pvrselj6k.
Ezen k6pvisel6k jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miiszaki int6zkid6seket,
nyilatkozatot, amely a szerzbdls teljesit6sdhez szitks6gess6 v6lik 6s a jelen szerz6d6sben, s a
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szelzbdes mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerzodf felek k6pvisel5inek a jelen
szerz6d6sben biztositott jogkor6nek korl6toz6sa a masik f6llel szemben csak ir6sbeli kozl6st6l
kezdve hatalyos. A kepvisel6k szem6ly6ben tort6n6 veltozast a felek egym6ssal azonnal, iriisban
kozlik. Ha valamelyik f6l a nyilatkozatanak etv6tel6rol visszaigazoliist kivri,n kapni a mrisik felt6l
(cimzett6l) ea az ig6ny6t fel kell tiintetnie a nyilatkozatiban. Abban az esetben, ha valamely
hatririd5 szi,rnit6sa a nyilatkozat ritv6tel6t6l kezd<idik, a nyilatkozatot megtev<i f6lnek a

nyilatkozat6ban k6mie kell a cimzeftol az 6w6tel visszar gazalisitl

11.4. Vev6 rbszbrll a sz6llit6sok ellen6rz6s6re, 6s az ittadis-ittv6teli eljar6s lebonyolit6sri,ra
feljogositott szem6ly:
N6v: Hoffrnann Belint szAllitasi vezet6
T elefon. 06-20/373 -1 1 10

E-mail: hoffnrann balintiziltlelkom hu

Az Elad6 ftszbrll a sza.llit6sok ellen6rz6s6re, 6s az htadAs-6*6teli eljaras lebonyolitrisara

feljogositott szem6ly:
N6v: Seres L6szl6 Jd,nos

Telefon: +36 301919027 5

Fax:721526-777
E-marl: info pecs@seres.hu

11.5. A Szerz6d6 Felek jelen szerzrid6sben meghatalmazzii< az el6m pontban megnevezett

k6pvsel6ike! hogy a szallitasok ellen5rz6se, illet6leg az 6tadas-etv6teli eljarris lebonyolitr{sa

sor6n a Szerz6d5 Feleket teljes jogkonel k6pviselj6k. A megielolt k6pvisel6k jogosultak, illetve

kotelesek megtenni mindazon miiszaki int6zked6st es nyilatkozatot - ide6rtve a szii,llit6lev6l,

illet6leg az 6tadris-6tv6teli jegyz6konyw alairris6t -, arnelyek szillitasok ellen5rzese, llletLleg az

etad6s-ritv6teli elj6r6s lebonyolit6sa sor6n sztiks6gess6 v6lnak.

12. Szcrz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

12.1. Ha Elad6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszeg a szerz6d6st, 6s ezzel, a v6gteljesitesi

hataridrin tul k6sedelmesen teljesit, a Vev6t k6sedelmi kotb6r illeti meg. A kesedelmi k0tb6r napi

m|rtdke a szerzbd6s szerinti - altalanos forgalmi ad6 n6lkiil szamitott - ellenszolg6ltatris (v6telar)

I %o-atnaptii nap. A kesedelmi kdtb6r a kesedelembees6s napjet6l eseddkes. A k6sedelmi kdtb6r

maxim6lis osszege a szerubdes szerinti - riltaliinos forgalmi ad6 n6lktil szi,rnitott -
ellenszolg6ltat6s 15 %-a.

12.2. Amennyiben az Elad6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz6d6sben kikotoft v6ghat6rid6hoz

k6pest el6ri a 15 napot, a Vev6 an6lkiil, hogy 6rdekmril5srlt bizonyitania kellene jogosult a

szerzhd|st azonnali hat6llyal felmondani, 6s a munk6t m6s v6llalkozoval befejeztetni. Elad6

ebben az esetben meghifisulasi kotb6rt koteles megfizemi, melynek m6rt6ke: a szerz<id6s szerinti,
Afe nelktit szrimitott ellenszolgriltatas l5 %-a. A meghitsul6si kotb6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t
k6sedelmi kotbdr nem terheli.

12.3. A Vev6 csak abban az esetben tarthat ig6nlt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem

az Elad6 hibejebol ered. Amennyiben Vev6 az Elad6 6ltal 6sszeriien k6rt, a szerzrid6sszerii

teljesit6shez sztiks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot, hozz6jr4,rulast, dont6st a Szerzid6 felek

6,ltal irasban rbgzitett hatarid6n beliil nem bocsritja az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes

teljesites kizitr6lag Vev6 ebb6li Elad6 6ltal el nem htirithat6 mulasztas6b6l ered, abban az esetben

k<itb6rig6ny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tov6bb6 nem terheli kotb6rfizet6si kdtelezetts6g, ha

kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior akadllyozza meg. Vis maior alatt ertend6k kiil6nosen elemi
csaprisok, sztr6jkok vagy egy6b munkahelyi zavarg6sok, foldcsuszanrl6sok, foldreng6sek, vrharolq

villimcsap:isok, ri,radrisok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem l6that6 esem6nyek, amelyek

mindk6t f6l 6rdekkor6n kiwl meriilnek fel, 6s amelyeket a felek kell6 gondossiiggal sem tudnak
kikiisdb0lni.



12.4. A szerz6dds - 12.2. pontban leirt eseten kiwl - Elad6nak felr6hat6 okb6l tort6n6
meghiisuLisa eset6n Elad6 koteles a szerz6d6s szennti - dltalinos forgalmi ad6 nelkul sz6mitott -
ellenszolg6ltatris 15 To-inak megfelel6 dsszegfi k0tb6r megfizet6s6re. A kotb6r vetit6si alapja a
szerz6d6s teljesit6s6nek arrlnyrlban megfelel6en csOkken

12.5 Amennyiben a lesz6llitott jrirmii a 48/2011. ([I. 30.) Korm. rendelet szennti, Elad6
ajrinlat6ban megajrinlott alabbi kOmyezew6delmi felt6teleket nem teljesiti, az Elad6 hibris
teljesit6s6nek (reltett hiba) min6siil 6s az Elad6t kdtb6r (hib6s teljesit6si kotb6r) terheli. A hibas
teljesit6si kotb6r m6rt6ke: a szerziidls szennti - 6ltalenos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott -
ellenszolgrlltat6s 5 o%-a.

12.6. Vev6 kdtb6rig6nyenek 6rv6nyesit6se nem jelenti a Vev6 egy6b - hibris reljesitdshez kot6d6 -
ig6nyeinek elvesa6s6t.

13. J6tdll6s, szavatossdg

13.1. Elad6 a lesziLllitott eszkozoke, ezek berendez6seire 6s tartozekair a az irtadiLs- tvlteli elj6r6s
lezfuitsitt k<ivet5 l2 h6nap, iizemora korlitoziis n6lkiili, teljeskorii j6t6ll6st vellal. A szavatoss6gi
jog a mindenkor hatrilyos Ptk. el6irasai szerint alakul.

13 2 Az Elad6 kOteles saj6t kolts6g6n az esetleges hibrlkat a lehet5 leghamarabb helyrehozni,
illewe kijavitani. Az Elado koteles az ajrlnlataban vrillalt j6t6llis id6tartama alatt alkatr6szcser6t
nem ig6nyl6 meghib6sodris eset6n 48 6rri,n beltl, alkatr6szcser6t ig6nyl6 meghibrisod6s eset6n 96
6ran hglul az eli5itllt hib6t kijavitani- A kicser6lt vagy krjavitott szolg6ltatiis tekintetdben [jra
kezd6dik a j6trill6si id6 azon a napon, amikor a vev6 sz"irnara kiel6git6 modon a csere vagy a
kijavitris megt6rtenik. Ha a szerz6d6s r6szleges atv6telr6l rendelkezik, aj6tillasi id6t a sz6llitand6
6ruknak csak a csere vagy kijavitris ildtal 6rintett r6sz6re vonatkoz6an kell meghoss'abbitani.

13.3. Ha meghibrisodas tort6mk a j6tellisi id6 alatt, a Vev<i k<iteles felsz6litist kiildeni az
Elad6nak. Ha az Elad6 nem javitja ki a hib6t az el6irt hatarid6re, a Vev6 jogosult arra, hogy saj6t
maga javitsa ki a hib6t, vagy, hogy valaki mrist bizzon meg a munka elv6gz6s6re az Elado
kockrizatara 6s kolts6g6re.

14. Vitis iigrek rendez6se

Minden jelen szerz6d6sb5l ered6 vrt6s k6rd6st a Szerz6d6 Felek els6sorban kozos megegyez6ssel
pr6b6lnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehet6s6g, irgy 6rt6khatart6l fitgg6en kikoti[ a p6csi
Janisbir6sag illet6leg a P6csi T<trv 6nysz6k kizin6lagos illet6kess6g6t.

15. Alkalmazand6 jog

Jelen szerztid6sben nem szabirlyozotl k6rd6sekben a jelen szerz6d6s 6s elv6laszthatatlan
mell6kletei, az Eljrir6st Megindit6 Felhiv6s, a Kozbeszerz6si Dokumentum, az Elad6 altal
benyirjtott Ajanlat rendelkez6sei, valamint a k6zbeszerz6sekr6l szbl6 2Ol5.6vi CXLII. torv6ny 6s
a Polgri,ri Tdrvenykdnyw6l smlo 2013. 6vi V. t6rv6ny rendelkez6sei az irinyadoak.

16. A Szerz6d6s mell6kletei

16. L Jelen szerzridds elviilaszthatatlan r6sz6t kdpezik az al6bbi mell6kletek:
l. sz6mri mell6klet: Elj6r6st megindit6 felhivris
2. szAmt mell6klet: Kozbeszerz6si Dokumentum (Miiszaki leiras)
3. szrimri mell6klet: Kdzbeszerz6si eljarris sorri,n a Vev6 r6sz6r<il nyrijtott kieg6szit6

t|j€kod^tis
4. sz{mt mell6klet: Elad6 k6zbeszerzes sor6n benyujtott szakmar ajrinlata

16.2. A szerz6d<i Felek rctgzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatol6sra a szendd6s tdrzsszdvegdhez, de a Szerzldb felek szamara ismert azok tartalma. Ezen
iratokat rlgy kell tekinteni, mint amelyek ajelen szerz6d6s elvalaszthatatlan r|sz1t k6pez;k, azzal
eglgiitt 6rtelmezend6ek. ,r
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17. A Szerz6d6s m6dositdsa

Jelen szerz6d6st Felek kizlr6lag irasban, a Kbt. l4l. $ alapj,e,n az ott leirt felt6telek szerint -
m6dosithatjfrk. A m6dositrisokat tafialmaz6 meg6llapodast a k6s<ibbiekben a szerz6d6s szerves

r6szek6nt kell kezelni.

lE. A szerz6d6s hatrilybal6p6se

18.1. Jelen szerz6d6s a Szerz6d6 Felek Altali alairasanak napjrin l6p hattilyba.

18.2. Szerz6d6 Felek jelen szerz6ddst 6tolvasas 6s egys6ges 6rtelmez6s tlin aa, mint akaratukkal

mindenben megegyezot j6vdhary6lag 6s c6gszenien irtek ale a (n6gy) magyar nyelvii eredeti
p6ld6nyban, melyb6l 2 (kett6) p6ldany Vev6t, ill. 2 (kett6) p6ldany Elad6t illeti.

7602 Pf .: 176
Ad6szdm: 11 541 587 -2-02

Sz. sz.: K&H *nk Zn.
1 0402427 -OOh27 e1b-00000008r-r€. -.

Vev6
D6l-Kom Nonprolit Kft.

Kepviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6

Elad6
Seres Kft.

K6pviseli: Seres L6szl6 Janos tigywezet6
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AmoAs-ArverEr,r lncyz6x6xyv

Felek 2017. 12. 19. napjrin adrisvdteli szerz6d6st k6t6ttek, melyben Elad6 eladta, Vev6 pedig

megvrisiirolta az Elad6 tulajdoniiban lev6 Volvo FM 300 tipusri (alvlzszfum:

Yv2lL40cx7 A640904) irl,rmrivet FALrN POWERPRESS 522 fel6pitm6nnyel 6s annak

tartoz6kait megtekintett, a Vev<i riLltal ismert 6llapotban.

Jelen iitadiis-ritvdteli jegyzok<inyw aliiir6srival felek rdgzitik:

A teljesitds szerz<id6sszeriien megttirtdnt:

Az Elad6 a jriLrmrivet Vev6 birtokeba, haszn6latiiba adja: 2017 . 12.22. nap 10.00 6rakor

vev<i tulajdonszerzds6t megalapoz6 jogtigylet hatrilyba l6p6s6nek id6pontja: 2oli .12. 22.

A haszn6lt g6pjrirmii etvdtelekor vevci a gdpjriLrmr.ivet r6szletesen awizsgrilta,6s elismeri,

hogy azt az el1zetes megrillapodiisnak megfelel6 rillapotban veszi rit.

Kelt: P6cs, 201 7. december 22.

1.

D6l-Kom Nan1,'rtiit l{ft.
7602Fi. 1;6

10 08

Vev6
D6l-Kom Nonprofit Kft.

SERES-3f;,'ft1*, i(r i,
SZEKHELY; /63C P:CS
TELEPTETY /570 s

oTP EAtlK: 1l i31001-20701
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