ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
KÖZBESZERZÉSI RÉSZENKÉNT

„Útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
tárgyú ajánlathoz.
(tervezet)
amely
létrejött
egyrészről
a
………………………………….
(székhely:
…………………………., adószám: ……………………….., pénzforgalmi számlaszám:
…………………………………..,
cg.:
……………………………….;
képviselő:
………………………….
ügyvezető;
kivitelezői
nyilvántartási
azon.:
…………………………………..) mint eladó (a továbbiakban: eladó)
másrészrőlSágvár Község Önkormányzata (székhely: 8654 Ságvár, Fő u. 16., adószám:
15396183-1-14, képviseletében eljár: Kecskés Gábor polgármester) mint vevő(továbbiakban:
vevő)
/az V. rész tárgyában: Nyim Község Önkormányzata (székhely: 8612 Nyim, Fő u. 65.,
adószám: 18783315-1-14, képviseletében eljár: Pistár Péter polgármester) mint
vevő(továbbiakban: vevő)/
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1. A szerződés tárgya
1. Felek egyezően nyilatkoznak és rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya szerinti beruházás a Vp6-

7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú„Külterületi helyi, közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című felhívásra benyújtott 1824283714 számú támogatási kérelemmel elnyert, és
ugyanezen számú támogatási szerződéssel igazolt támogatás felhasználásával valósul meg, azaz a
fenti projekt elszámolható költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történik a
finanszírozás. A támogatás intenzitása: 85, 00 %
Vevő, mint ajánlatkérő„Külterületi helyi, közutak fejlesztése, önkormányzati utak

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése”címen közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXLIII. sz. közbeszerzésekről

szóló törvény 113. § (1)bekezdése alapján. Ezen eljárás …… része tekintetében nyertes
ajánlattevője a jelen szerződést eladóként aláíró személy lett. Az ezen eljárásban a nyertes
ajánlattevő által benyújtott ajánlat jelen szerződés alapját képezi.
2. Jelen szerződés aláírásával vevő megvásárolja, eladó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a
jelen szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és a
közbeszerzési dokumentumok, illetve a műszaki leírás által meghatározott műszaki feltételekkel
rendelkező eszközök vevő részére történő eladását, birtokba adását, a teljesítás helyére történő
szállítással ide értve annak telepítését, összeszerelését és beüzemelését, a kezelési és üzemeltetési
szabályok és folyamatok betanítását, és a megajánlott jótállási idő alatt a garanciális javítását
elvégzését.
3. Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa szállított eszköz mindenben
megfelel vevő fent hivatkozott elvárásinak. Az eladó tudomásul veszi, hogy az általa szállított

eszköznek meg kell felelnie az előírt szabványoknak, és a jogszabályoknak I. osztályú
minőségűnek kell lennie és rendelkeznie kell az előírt kellékekkel, melyek vonatkozásában eladó a
Ptk-ban rögzített szabályok szerint szavatossági felelősséggel tartozik.
4. A teljesítés helye 8654 Ságvár, Fő u. 16.
2. Eladó teljesítése és az ellenérték megfizetése
1. Eladót a jelen szerződés tárgyát képező eszköz ellenértékeként ……………………...Ft +
…………………..ÁFA azaz bruttó …………………………..………………………/Ft illeti
meg.
2. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az
irányadóak.
3. Felek egyezően nyilatkoznak és rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya szerinti beruházás a Vp6-

7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú„Külterületi helyi, közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című felhívásra benyújtott 1824283714 számú támogatási kérelemmel elnyert, és
ugyanezen számú támogatási szerződéssel igazolt támogatás felhasználásával valósul meg, azaz a
fenti projekt elszámolható költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történik a
finanszírozás. A támogatás intenzitása 85, 00 %

4. Eladó a vételár tárgyában egy számlát állíthat ki, jelen szerződés tárgyát képező eszköz
leszállítását, vevő részére történő átadását és teljesítési igazolás kiállítását követően.
A számla kiegyenlítése a Kbt., különös figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bek. foglalt
rendelkezésekkel összhangban a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. alapján kerül sor az igazolt teljesítést
követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással történik.
Eladó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontok szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a eladó adóköteles jövedelmének a
csökkentésére alkalmasak.
Amennyiben az eladónak, vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes
igazolás alapján köztartozása van, vevő azeladói, ill. az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a
köztartozás erejéig visszatartja.
5. Vevő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag 30
napos fizetési határidejű átutalással, forintban (HUF) teljesíti.
3. Szerződési biztosítékok
1. Amennyiben eladó jelen szerződés teljesítése során olyan akadályba ütközik, amelyek
meggátolják a határidőben történő teljesítést, a vevőt haladéktalanul értesítenie kell a
késedelemről, okáról és az elhárítás várható idejéről.
2. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződésben
rögzített bármely teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a nettó díj. A

késedelmi kötbér mértéke 1 % / nap. A teljes nettó díj 30%-ának mértkét elérő és meghaladó
késedelem esetén a szerződést Vevő azonnali hatállyal felmondhatja, meghiúsulásnak tekinti és
egyben követelni jogosult a meghiúsulási kötbért is.
2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben adott megrendelésre
vonatkozóan a teljes nettó díj 30%-át elérő késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a
teljes nettó díj 30%-a. Eladó nem teljesítése esetén, vevő a kötbért meghaladó kártérítési igényét
is érvényesítheti eladóval szemben.
3. Vevő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesítik, melynek eladó köteles 8
naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben eladó a fenti irat kézhezvételét
követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki,
akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A kötbér az eladói számlába beszámítható.
4. Eladó köteles jótállást biztosítani, a jótállás időtartama ………………… hónap (nyertes
ajánlat szerint). A jótállás kezdő időpontja jelen szerződés tárgya szerinti eszköz vevő részére
történő átadásának napja. A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális javításokért eladó nem
számíthat fel költséget, kivétel ha bizonyítani tudja, hogy az előállt hiba az eszköz nem
rendeltetésszerű használatából ered. A garanciális javításokat a vevő általi értesítést követő 24
órán belül el kell végezni.
5. Eladó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható
károkért.
4. Teljesítési határidő
1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét minden rész vonatkozásában: legkésőbb
jelen szerződés aláírásának napját követő 60. napjában határozzák meg. Vevő előteljesítést
elfogad.
2. Jelen szerződés tárgyát képező eszközöket a fent rögzített határidőben le kell szállítani, el kell
helyezni és be kell üzemelni, azaz üzembe kell helyezni, a gép kezelőjét be kell tanítani, és át kell
adni minden az eszközzel kapcsolatos dokumentumot, igazolást és garancia levelet.
5. Kapcsolattartás, jognyilatkozat tétel
1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti
titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel
kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely más
jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül.
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési
kötelezettséggel tartozik.
3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő
egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában
az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.

4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, bármely a
szerződéssel kapcsolatos adatot, tényt kötelesek haladéktalanul egymás tudomására hozni.
5. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak,
akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen.
Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható.
Vevő részéről:
….......................................
….......................................
Tel:84/........................ …..
e-mail : …..........................
Eladó részéről:
…………………………………………………………..
ügyvezető
Tel/fax: : ……………………………………………….
E-mail:……………………………………………
6. Vevő és eladó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 3 munkanapon
belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
6. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás
1. Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről, teljesítési igazolást állít ki, vagy a teljesítés el nem
fogadásáról legkésőbb eladó teljesítésének napjától, vagy az erről szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni. Ekkor vevő az eszközt megvizsgálja,
és amennyiben az nem felel meg a fent rögzített dokumentumok által tartalmazott műszaki
paramétereknek, úgy eladó saját költségén köteles azzal egyenértékű eszközt vevő rendelkezésére
bocsátani.
2. Vevő jogosult az általa észlelt hibák vonatkozásában a hibák kijavítására, megszűntetésére
határidőt meghatározni az átadás-átvételi jegyzőkönyvebn.
3. A sikertelen átadás átvételi eljárás költségei eladót terhelik, amennyiben ez eladó érdekkörében
felmerült okra vezethető vissza.
7. Vegyes és záró rendelkezések
1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók. Jelen
szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában szabályozott esetekben és módon kerülhet
sor.
2. Vevő jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt azonnali hatállyal felmondani, különösen ha:
a) eladó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul;
b) eladó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál
benyújtásra került;

c) eladóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul;
d) eladó a megrendelésben megjelölt véghatáridőt a következményekre történő figyelmeztetés
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulaszt;
e) jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,
f) eladó magatartása vagy mulasztása miatt harmadik személyt baleset vagy egyéb módon kár éri.
3. Vevő a Kbt. 136. § (1) bek. alapján előírja a nyertes ajánlattevő részére, hogy a nyertes
ajánlattevő nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontok szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének a csökkentésére alkalmasak, továbbá, hogy a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt a megrendelő számára megismerhetővé teszi a tulajdonosi szerkezetét, és a 143. §
(3) bek. szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti az ajánlatkérőt.
4. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
5. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a
jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
jóváhagyólag aláírják.
Ságvár/Nyim, 2018. …………………..

Ságvár/Nyim, 2018. …………………..

Ságvár Község Önkormányzata/Nyim Község Önkormányzata
Képv.: Kecskés Gábor
Képv.: Pistár Péter
polgármesterpolgármester
vevő

eladó

