ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök
beszerzésére.
mely létrejött egyrészről:
Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u. 43.
Adószám: 15445658-2-15
KSH számjel: 15445658751132115
Bankszámlaszám: 68000024-10002967
Törzsszám: 445650
Képviselő: Kovács Lajos elnök
a továbbiakban Vevő, másrészről
Név: Max-24 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.
Adószám: 11652711-2-15
Bankszámlaszám: 10700402-25796900-51100005
Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-065294
Képviselő: Grózinger Attila
a továbbiakban Eladó között az alábbi feltételek szerint:
A szerződés az általános szabályok alapján jön létre az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban meghatározott termékek adásvételére és leszállítására.
Eladó, aki a 2009. október hó 20. napján kelt ajánlatában a termékek átadására, értékesítésére,
leszállítására ajánlatott tett, amely ajánlatával részt vett a „Közfoglalkoztatáshoz szükséges
eszközök beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárásban és a benyújtott ajánlat a bíráló
bizottság javaslata alapján, a Vevő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.
A fentiek alapján az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeknek
eleget téve a felek az alábbi szerződést kötik:
I.

SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződés tárgya az Eladó által forgalmazott, az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban, valamint a 2009. október hó 20. napján kelt ajánlatában részletesen
meghatározott tárgyi eszközök adásvétele. Az Eladó vállalja továbbá, hogy a termékeket a
Vevő részére leszállítja.
Az Eladó által a szállítandó áruknak meg kell felelnie az ajánlatában rögzített feltételeknek.

II.

SZERZŐDÉSES ÉRTÉK
Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg az ajánlatnak megfelelő
33.588.016.- HUF + HUF 8.397.004.- ÁFA, összesen 41.985.020.- Ft. azaz összesen
negyvenegymillió kilencszáznyolcvanötezer húsz forint.
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A szerződés ellenértéke a jelen szerződés III. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.
A szerződéses érték magában foglalja a termékek ellenértékén kívül, azok leszállításának
költségeit is.

III.

FIZETÉSI MÓD
Vevő az igazoltan teljesített áruk ellenértékét, azok leszállítását követően az Eladó által
tartalmilag, formailag szabályszerűen kiállított számla alapján, 30 napos határidővel átutalja
az Eladó CIB Bank Zrt. által vezetett 10700402-25796900-51100005 számú számlájára.

IV.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS HATÁRIDŐK
A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az Eladó a Vevő által a szerződésben
megadott teljesítési címre, leszállítja a termékeket az alábbi teljesítési határidőnek és az
ajánlatában foglalt teljes mennyiségnek megfelelően és azok dokumentálhatóan megfelelnek a
minőségi követelményeknek, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyv és a szállítólevél
aláírásra került.

Teljesítési (szállítási) határidő: a szerződés megkötésétől számított 30 naptári
napon belüli időtartam.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv és a szállítólevél aláírása egyben a kárveszély és a
karbantartással, üzemben tartással kapcsolatos költségek viselése átszállásának időpontja is.
Az Eladó a szállítás napját megelőzően legalább 5 nappal köteles tájékoztatni a Vevőt a
szállításról.
A Vevő a megjelölt szállítási időpontban biztosítja az Eladó nevesített képviselői számára a
teljesítés helyére történő beléptetést. Az Eladó a megjelölt teljesítési helyen az árut köteles a
Vevő részére átadni.
A teljesítési helyen a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Koordinációs
Iroda igazgatója jogosult a megrendelt termékek átvételére.

V.

A TERMÉKEK ÁTVÉTELE. A TELJESÍTÉS HELYE
A termékek átvétele a következő teljesítési helyen történik: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

43.
VI.

A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS GARANCIÁI
A szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban
és a kapcsolódó műszaki szabványokban meghatározott előírásoknak, valamint az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatban meghatározott minőségi feltételeknek.
A szavatossági idő betartása kötelező érvényű. Az Eladó vállalja továbbá a 72 órán belüli
cserét.
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Az Eladó szavatolja, hogy az általa a szerződés keretén belül szállított termékek alkalmasak a
rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta olyan hibától, amelyek az Eladó
cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.
A Vevőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a termékeket, hogy azok
megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. A vizsgálat elvégzésére kijelölt szakember
személyéről az Eladó írásos tájékoztatást kap.
Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a - jelen szerződés szerinti, valamint a
vonatkozó jogszabályokban és műszaki szabványokban megállapított - feltételeknek, az Eladó
köteles azokat térítésmentesen kicserélni.
Az Eladónak a termékek leszállítását jelen szerződésben rögzített és a Vevővel egyeztetett
határidő szerint kell elvégeznie. A szerződés teljesítése során Eladó haladéktalanul írásban
köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését és az esetleges várható
szállítási határidőt.
VII.

A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
Amennyiben az Eladó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek a szerződésben
vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Vevő - a szerződésszegésből eredő egyéb
kárigényen túl - késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke
az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le
nem szállított áru nettó szerződéses árának 1,5%-a.
A Vevőnek jogában áll rendkívüli felmondással (azonnali hatállyal) felmondani a szerződést,
amennyiben az Eladó a vállalt szállítási határidőt túllépi, hibás teljesítés esetén a kicserélési
kötelezettségének - jogszabályban meghatározottak szerint - haladéktalanul nem tesz eleget,
vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben a
Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja a megrendelt termékek nettó
összértéke, mértéke annak 25%-a.
A Vevő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb, a kötbér összegét maghaladó
igényeinek elvesztését.
A Vevő kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy a késedelmi, illetve a meghiúsulási
kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó
eseményeket és a kötbéralapot - a késedelem körülményeinek feltüntetésével - írásban közölje
a másik féllel.

VIII.

MENTESÜLÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉG JOGKÖVETKEZMÉNYEI ALÓL
Az Eladó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződés rendkívüli felmondással nem
szüntethető meg a Vevő részéről, ha a késedelmes, vagy hibás teljesítés, illetőleg meghiúsulás
vis maior eredménye.
Vis maiorra az Eladó csak akkor hivatkozhat, ha faxlevélben majd ezt követően ajánlott
levélben értesíti a Vevőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.
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Amennyiben a Vevő egyéb irányú utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden
ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol.
A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
IX. ALVÁLLALKOZÓK
Az Eladó írásban köteles értesíteni a Vevőt a szerződést érintő összes alvállalkozási szerződésről,
amennyiben ezt ajánlata nem tartalmazza. A szerződés teljesítése során új alvállalkozó
bevonására csak a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 304. §
(2) bekezdése szerinti esetekben kerülhet sor.
Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a szerződés kikötéseinek.
X.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az Eladónak, és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében vagy ezekkel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő a szerződés alapján létrejött megrendelés teljesítését akadályozó - körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
Minden közlést, kérést, követelést, lemondást, bejelentést vagy a szerződés által megkívánt vagy
megengedett más értesítést írásban, igazolható módon kell megküldeni.
Az Eladó és a Vevő a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán
tudomására jutott információkat (kivétel, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja)
kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán
tudomásukra jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó
jogszabályok szerint járnak el.

A Vevő oldaláról kapcsolattartó személy:
Név: dr. Felföldi Botond igazgató Cím: 4700
Mátészalka, Rákóczi u. 43. Tel: 06-44-500123 Fax: 06-44-500-124

Az Eladó oldaláról kapcsolattartó személy:
Név: Grózinger Attila
Cím: 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.
lel: 06-44-500-430
Fax: 06-44-500-431
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A szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes és minden változtatás,
módosítás, kiegészítés vagy a szerződés alapján megkötött más megállapodás csak akkor
érvényes és kötelező, ha azt a felek meghatalmazott képviselői aláírják. Jelen szerződés
módosítása a Kbt. 303.§-ában foglaltak szerint lehetséges.
Mindkét fél maga viseli a szerződés előkészítésével és aláírásával kapcsolatban esetlegesen
felmerült valamennyi díjat és kiadást (beleértve az ügyvédi, az ügynöki és más tanácsadási
díjakat is).
Amennyiben a szerződés bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna,
ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét és végrehajthatóságát.
A szerződést és minden dokumentumot magyar nyelven kell írni.
A felek az esetleges jogvitát - amennyiben a vitás kérdésekben az arra okot adó körülmény
keletkezését követő 3 napon belül megállapodni nem tudnak - a pertárgy értékétől függően a
Mátészalkai Városi Bíróság, illetve a Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességébe utalják.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi
dokumentáció, továbbá az Eladó által benyújtott ajánlat.
A szerződést a szerződő felek elolvasták, közösen értelmezték, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Mátészalka. 2009. november 9.

Vevő részéről:

Eladó részéről:
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