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amely l6ftejott egyr1szt6l az

Cime:
AHT azonosit6:
P|nzforgdmijelz6sz6mal-

szima:
K6pviseli:

Ad6igazgatisi

Telefon:
mint vev6

(a

misr6szr6l

a

Eszak-magyaror szAgi

Y

lziigy i I gazgat6 sitg

3530 Miskolc, V<ir<ismarty u.77.
036089
10027006-0\712072-00000000
15308445-2-05
R6cz Mikl6s rgazgat6
Balla M6dea gazdasigi igazgat6helyenes

06-46/516-600
tovibbiakban: Yev6)

Duna Aut6 Zrt.
Sz6khelye:

Bankszimlasz6ma:
Ad6rgazgati.si
Cg. Szlm:

szima:.

K6pviseli:
Telefon:

1037 Budapest, Zay u. 24.
1 1 500092-1 1078232-00000000
12135790-2-44
01-10-043065
Ormos Istvdn Laszlo vezingazgat6
+36 1 801 4164

mint elad6 (a tovibbiakban: Elad6) egfiittesen Felek koz<itt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek szerint:

l. Az

Eszak-Magyaro(szagi Viziigyi Igazgat6sig, mint ajinlatk 66 a 2015. 6vi CXLII. torv6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 113. $. (1) bekezd6s szerinti nyilt kcizbeszetztst elj6r6st folytatott le az ,,Ad6sv6te1i
szetz6dts az Eszak-magyatorsziryT Ybng1,r lgazgat6s6g r6sz6re szem6lyg6p jirmrivek beszerz6s6re"
tAtgyban-

2.

Yev6 az ad6sv6teli szerz6d6st a 2. r6sz tekintet6ben nyertes aj6nlattev6vel, azaz a Dun;a Aut6 Zxt rlatteteh felhiv6snak, a dokument6ci6nak, valamint a benl'rijtott ajinlatnak

vel kciti meg
megfelel6en.

^z ^j

3. A szerz6d6s

thrgya:

a)

Elad6 eladja, a Vev6 pedig megveszi az Elad,6 tulajdonit k6pez6 3 db Suzuki Vitam 1.6 GL+
4WD tipusri szem6\g6pj6rmrivet.

b)

Elad6

c)

a g6pj6rmri(vek) megfelel(nek) a kozriti jrirmivek fotgalomba helyez6s6nek
taltisinak mfiszaki felt6teleir6l sz6l6 6/1990- W. 12.) KoHEN{ rendelerben
meghat{rozott - a sz6llit6s id6pontj6ban hatilyos - kovetelm6nyeknek, valamint a g6pjrirm6(ek)
rij, m6g haszn6latba flem vett tetm6k(ek).

a g6p jrirm6(vek)et forgalomba 6s iizembe helyezett 6llapotbafl kdteles {tadni, hat6s6gi
jelz6sekkel elliwa, illetve a kozriti kozleLed6shez 6s az iizemeltet6shez sziiks6ges valamennp
dokumentum birtokba adisa mellett.

Elad6 szavatolja, hogy
6s fotgalomban

d)

EIad6 willalja, hogy a g6pjirmri(vek) lesz{llit6s6val 6s iizemhelyez6s6vel egyidejrileg az alibbi

dokumennrmokat itadja Vev6

r6sz&e:
-

:,1

.
o
.

g6pj6rmri rendeltet6s6t, mfiszaki paramdtereit, megfelel6s6g6t tanisit6 okm6nvok
haszn6lati ritmutat6k,
a

6s

g6pjirmiwenk6nt a magyar nyelvi rizemcltet6si 6s karbantartisi rjtmutat6, melvnck olvan
r6szletes leirist kell tartalmazni, mely alaplin a Vev6 k6pes iizemeltetni, karbantartani a
,'.ni" * '1l..-L-\ - i
eg.v6b, a k<jzbeszcrz6si

dokumentici6 r6sz6t k6pez6 mriszaki leirisban meghatirozotr

dokumentumot.

e)

trlad6 szavatolja, hogy valarnennyi g6pjdrmfi tendelkezik

a Nemzeti Kozleked€si H^t6sag 6ltal

kiadott 6rv6nyes tipusbizonyitv6nnyal.

f)

t.llad6 szavatolja, hogr- a g6pjitmri(vek) grirt6m6ve tendelkezik a gv{rtis hely6n honos
- min6s6sbiztositdsi tendszerrel.

nemzeti rendszetben akkreditilt

4.

-

birmelv

V6tel6r:

a) A lrclek a szerz6d6s 3. a. pontjdban meghat6tozott
nett6 11310000.

Irt + AFA (27o%) osszescn

3 db g6pjdrmrl ellen6rreket
14 294 850.- Ft, azaz tizenn6gymilli6-

kctt6szizkilencvenn'gvcz,er r;olcszizotven forint osszegben hatdrozzik meg.

b)

Elad6 kijelenti, hogl'az ajinlat megtdtele el6tt figyelembe r.ett mindcn konilm6nyt, amely a
szerz6dds hiin,vtalan 6s megfelel6 teljesit6sihez sziiks6ges 6s be6pitette a szetz6dises 6.rba a
szefl6des teljesit6s6vel kapcsolatos walamennyi kolts6geg igy kiilonoscn:
. a g6pjdrmfi(vek) elt56llit6si 6s/vagy beszerzdsi kolts6g6t;
. a g6pj6rmfi(vek)kcl kapcsolatos valamcnnli ad6t, v6mot 6s mis kozterhet, szdllit6si
kolts6get;

.

a

g6Pjirmri(wek)kel kapcsolatos iizem behelvez6si, fotgalomba helvez6si 6s szercl6si

kolts6get;

o
.
.
.
o

az osszeszerel6shez szriks€ges szerszimok

biztositisit;

g6pj6nnfi("'ek)kel kapcsolatos kczclisi, csomagolisi, rakod6si, tov6bbitisi, leszillitisi,
kicsomagol6si, ellen6s6si, biztositd.si 6s eg1*6b adminisztativ kolts6geket;
a g6pjirm,i(r.ek)kel kapcsolatos dokumentumok kolts6g6t;
a hel_yszinen ton6n5 leszillit6s 6s a lcszillitott g6pj6mn(vek) rizembe hellez6sit,
forgalomba heh'ezeser:
a {6szletes ijzcmcltct6si 6s karbantartisi itmutat6t a szillitott g6pjirmri(wck) minden
a

t6tel6hez;

o
Elad6

a

Vevtivel sze:,r'ben a szerz6d6sben foglalt v6teliron feliil egy6b kolts6gig6nyt nem 6rvdnyesithet.

5. Szillitrisi
6.

a szillitand6 g6pjirmri(vek) fe[igyeletit a szetz6ddsben feltiintetett id6pontig.

hat6rid6:

a szerz<id6s hatil,vba l6p6s6t6l sz6mitott 90 nap.

A \rev6 el6teljesit6st elfogad.
A telieslt6s helye:

A Vcv6 al6bbi szervezeti

egys6ge:

Mriszaki Biztons6gi Szolgilat
3527 N{iskolc Besenr'6i u. 30.

\

i.'

7.

Fizet6sifelt6telek:

a)

Vcv6 el6leget nem biztosit.

b)

Vev6 egy-egy g6pjrrimri leszillit6s6t kovct6en r6szsz6mlit elfogad.
Elad6 rudomdsul veszr,hogy az al6nlattetel, az elszimolds 6s a kifizet6sek p€nzneme forint.

c)

Vev6 a szerz6dts teljesit6s6nek elismer6s6r6l (teljesit6sigazol6s) vagy az clismer6s megtagadisir6l
legk6s6bb az Elad6 teljesit6s6t6l vagr az er:r6l sz616 ir6sbeli €rtesit6s k6zhezv6tel6t6l sz6mitott
tizen<it napon beliil irisban koteles nldatkozni.
A szem6llg6pjirmri(vek) mennl.is6gr €s min6s6gi hiinyok n6lkiili iw6tele utin benltjtott 6s
igazolt szimla ellen6n6k6t Vev6 a P&. 6:130. $ (1)-(2) bekezd6s rendelkezdseinek rnegfelel5en a
kizhezvttek6l szimitott 30 napon beliil 6 talj^
Elad6 szinl6jfua.

^z

d)

Szimla kifizet6s6re csak akhor keriil sor, ha az Ela<16 bemutat, 6tad wagy megki.ild a tethel6s
id6pontjrit6l szimitott 30 napnil nem r6gebbi nemlegesnek min5siil6 egyiittes ad6gazol{st, r'agy
arr6l 6rtesiti a Vev6t, hogv a kihzet6s id6pontj6ban szcrepel a k<iztartoz6smentes ad6z6i
adatbizisban, Amennyiben az egyiittes ad6igazolis koztartozist mut^q
azt kdvet6 cIi|rAsra az
^z
ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. ton'6ny (a tovibbiakban: Att.) 36lA. $ (6) bekezd6s6re
tekintettel a 36,/A. $ (3)-(.+) bckezd6se az b|nyad6.

e)

Vev6 a szez6d6sen alapul6 ellenszolgiltatisb6l ered6 tttoz6s6vtl szemben csak az Elzd(, 6kal
elismert, egynemfi €s lel6rt k<ivetel6s6t sz6mithatja be.

f)

Fizet6si k6sedelem eset€n a Ptk. 6:155. $ r'onatkoz6 rendelkez6sei

g) Az

ellenszolg6ltatis teljesit6se sorin a
tartalu.

8.

n

trAnyad6ak.

Kbt. 135. $ 6s 136. $ vonatkoz6 rendelkezdseit be kell

Kapcsolattaitas

A szcz6d5 felek kozoni kapcsolattartis irisban tortinik. A szetz6d6 felek kozotti kapcsolattart6s sorin
fel kell tiintetni a szcrz6d6s tLrgyit 6.s azt postin, faxon, vagy e-mailben kell clkiildeni vagv- szem6lyesen
k6zbesiteni az alibbi cimekre:
Vev6 16sz6r6l:

N6v:
Cim:
Telefon:
Telefax:
t-mail:

Pisztor Jdnos
3530 Miskolc, Vorosmarry u. 77.
30/455-9710
46/51,6 693
oasztor.ianosOemvizio.hu

Elad6 16sz616l:

N6v:
Cim;
'l-elefon:
Telefax:
E mail:

Ambr6zi Csaba
1037 Budapest, Zay u.24.
+36 1 801 4164

+36 18O1 41.12
ambrozicsaba(r)ounaaurr.nu

(,
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9. A szerz6d6s

meger6slt6se:

a) A

Ptk. 6:186. $ (1) bekezd6s alapjin olyan okb6l, amely&t Elad6 felel6s, Elad<i a teljesit6si
hat6rid6 lej6rtdig a Vev6 r6sz6re nem teljesit, Elad6 a k6sedelem minden napjira a teljes nerro
aj|nlai 6.t 1 7o a, de maximum 10% kotbdrt kdteles fizetni a Vev6 r6sz6re.

b) ,'\ ver'6

azonnali hatillyal felmondhatja a szerz6d6st, amennyiben Iilad6 10 napot meghaladir

k6sedelcmbe esik-

c) .\

Ptk. 6:186. S 0) bekezd6s alapjin olyan okb6l, amelv6rt Elad6 felel6s, a szez6d6s teljesirese
rneghirisul a Vew6t megillet5 kotb6r m6rt6ke: a teljes nett6 ai nlal6t l,\ok-a.

d) vev6

azonnali hat6llyal felmondhatja

a

szerz6d6st, amennfiben Elaclir

a vev6

ftdsbeli

Flgyelmcztet6s6t kovet6en sem teliesiti kcitelezetts6geit szerz6d6sszerticn.

e) A beszezend6 szem6lyg6piirmiivek tekintet6ben az egyes tart6s fogyasztisi

cikkekre
vonatkoz6 kdtelez6 i6t6ll6sr6l sz6l6 151/2003. (IX.22.) I(orm. rendclet 2. $-a alapjin az elvdrt
kritelez6 j6tillisi id6 1 6v, amcly a bcszetzend6 szem6lyg6pjirmi Ajinlatk6r6 risz6rc tdrt6n6
itad{sir.al kezd6dik.

10.

Jogvitik:

A

szez6d6sbcn nem szabilyozott k6rd6sekben, illet\.'e az esetlegesen felrnenil6 vitds k6rd6sekben a
kozbeszerzdsekr6l sz6l6 20"15.6r.i CXLIII. tow6nv, valamint a Ptk-nak a vonatkoz6 szabilyai irdnpd6ak.
Vitis k6rd6seket a felek els6sorban b6k6s iton rendczik, ennek eredmdn)-telens6ge eset6tc felek a Vev6
sz6khelyc szerinti, hat6skorrcl rendelkez6 bir6sdg kizir6lagos illet6kess6g6t kotik ki.

11. Egy6b rcndelkez6sek:

r) :\ Vev6 koteles a

szerz6d6st felmondani, ha

a

168 /2004.

(V. 25.) Korm. rendelet 8.$

(4)

bekezd6sdbcn foglalt bont<ifelt6tcl bekovetkezik.

b) I'llad6 koteles a szerz6d6s teljesitis6t akadilvoz6 valamennyi kortilm6nyr6l a Vev6t haladdktalanul
irisban 6rtesiteni. Az 6rtesit6s elmulaszt6sdb6l ered6 kit6rt az F,lad6 teljes anyagi felel6ss6ggel
tartozik.

c)

Iielek magukra n6zwe kcitclez6nck fogdj6k el
hog\- a Kormiryzat Ellen6rz€si Hivatal az
illamhiztartisr6l sz6|6 2011. CX(|V. rrirveny 63.^zt,
$-a alapjin. uz All^-i Sz6mvev5sz6k az Allami
Sz6mvev6sz6kr6l sz6l6 201,1.6vi LXVI. torv6ny 5. $ (5) bekezd6s6ben foglaltak alapjin jogosult
ellen6dzni a rendelkez6sre bocsitott kolts6gvet€si p6nzeszkozok szerz6d6sszeri felhasznil6sit,
valamint a kdzp6nzek felhasznil6sdt a fenti torv6nvekben rogzitetteknek megfelel6en.

d) l-lad<i jclen szerz6d6s al6t6sival mind a szerz6d6sben, mind pcdig krilc;n iven rd,gzitett
nvilatkozatban nrdatkozik arr6l, hog,v a nemzcti vagvont6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. ton-€nv 3.$ (1)
bekezd6s 1. pontjaiban meghatirozott atlathato szervezetnck min6siil. Dlad<i ezen nvilatkozatban
foglaltak vdltozAsa eset6n aff6l haladdktalanul k<itclcs a Vev6t tijtkoztatni. A val6tlan tartalmir,
illctve hiinyos nldatkozat alapj6n Vew6 az 6llamh6:ztart6st6l sz6l6 2011.6vi CXCV. torv6ny 41. S
(6) bekezd6se, valamint a 368/20"11. (XII. 31.) Korm. rcndelct 50.$ (1) bckczd6s (1a) pontja
alapj6n koteles a szcrz6d6st felmondani, illetve - ha tcljesitdsre m6g nem keriilt sot - att6l cliltrni.

\"'

e)

EIad6 nem frrzeg illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan kolts6geket,
melyek a I(bt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alportja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tirsas6g
tekintet6ben meniLlnek fel 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csokl<ent6s6re alkalmasakl

Elad6 szerz5d€s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a yev6 szLmata
megismethet6ve teszi 6s a kozbeszerzdsekr5l sz6Lo 2015. evi cxLIIL rv. 139. (1) bekezd6se
$
szerinti iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul drtesiti.

c) vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6st felmondani - ha szriks6ges olyan hatirid6vel,
lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6t6sir6l gondoskodni tudjon

_,

amely

ha

a) az Elad6ban kijzvetetten vagy kozvetlemil 257o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely ollan jogr szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, amely tekintet6ben
fennill a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpcntjdban meghatdrozott felt6tel;
b) az Elad6 kcizvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot neghalad,6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely
tekintet6ben fenn6r' a 62- $ (1) bekezd6s k) pont kb) arpontjiban rneghatztozott felt€tel.

h) A felek a szerz5d6s teljesit6se sorin a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi GXLIIL rv. 135.-136.
vonatkoz6 rendelkez6seit betarwa jimak el.

A felek

a szerz6d6st a k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi

\

GXLIII. tv. 141. g rendelkez6seinek

megfele16en m6dosithaqik.

A jelen Adisv6teli Szerz6d6s 6 p6ld6nyban k6sziilt, amelyb6r 4 p6ld6ny

a

vev6t, 2 plldiny

az

Elad6t illeti.

A szerz6drist

a felek k6pvisel6i, mint akaratukkal mindenben megegyez6

Miskolc, 2017. november 02.
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Ricz Mikl6s
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Elad6

Ormos Iswin Liszl6
veziigazgat6

rgazgato

I\{iskolc, 2017. november 02.
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pEnziigyi ellenjegyz6
Balla M6dea

L,(,.,,1'q.-

1

gazd. ig. h.

Vev6
Elleniegyezte:

Orosznd dr, Kutasi RggiPa
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