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Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Név:
cégi egyzékszám :
székhely:
adószám:
bankszámlaszám :
telefon:
fax:
képviselő:

Szegedi Közlekedési Kft.
06-09-003072
6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
11092612-2-06
Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00143725-00100003
06-62-592-250
06-62-426-714
Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazgató

mint Vevő (továbbiakban Vevő),

másrészről

Név:
cégi egyzékszám:
székhely:
adószám:
bankszámlaszám :
telefon:
fax:
e-maiI:
képviselő:

AGROLÁNC Kft.
13-09-109395
2151Fót, Jedlik Ányos u. 35.
10476015-2-13
K&H Bank Zrt. 10402166-21620823-00000000
06-27-539-640
06-27 -539-641
agrolanc@agrolanc.hu
Szemerei Károly ügyvezető

mint Eladó ( a továbbiakban: Eladó) között az alábbi feltételekkel

1. A szerződés tárgya

A Vevő 2016. december 14.napján, 001/360-80/20 16/SZKT iktatószámú beszerzési eljárást indított,
,,1 db univerzális kisgép opcionálisan adapterekkel" tárgyban, amelyre az Eladó érvényes
ajánlatot tett, elfogadta az eljárásban meghirdetett feltételeket.
A Vevő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki-szakmai követelményeit az ajánlattételi
felhívás rögzítette, amely jelen szerződés mellékletét képezi, az Eladó, mint nyertes ajánlattevő e
körben elfogadott ajánlatával együtt. A jelen szerződés tárgyának meg kell felelnie akiadott
specifikációban, valamint az ajánlatételi felhívásban előírt műszaki tartalomnak.

2. A Vállalkozói díj

1 db univerzális kisgép szerződéses ár:
Összes opcionális adapter szerződéses ár:

8.990.000,- Ft + AFA
4.990.000,- Ft + AFA

A felek megállapodása alapján a fenti összeg magában foglalja a szerződés teljesítésével összefüggő összes
adót, vámot, illetéket, szállítási költséget stb. teljes mértékben az Eladó viseli, kivéve azokat, amelyet
valamely jogszabály kötelezően a Vevő terhére állapít meg.
Az Eladó l db számla kibocsátására jogosult. Az áru ellenértékét az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130.
~ (1) bekezdése szerinti határidőn belül, az Eladó K&H Bank Zrt. banknál vezetett 10402166-21620823-
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00000000 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az
igazolt teljesítés számlázására.

Teljesítési igazolás kiállításának feltételei:
a jármű forgalomba helyezését igazoló dokumentumok valamint az 5/1993 MüM rendeletben és
21/1998 IKIM rend. 6. paragrafusában (az emelőgépre vonatkozóan) dokumentumok Vevő részére
történő adatása
valamint a jármű és annak minden felszerelése kezelésére vonatkozó dokumentáció, az oktatás,
betanítás 2 fő kezelőszemélyzet részére

Az áru tulajdonjoga az átadással száll át a Vevőre.

2.1. Fizetési határidő: a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására
jogosult.
Vevő előleget nem fizet.

2.2. Számlázási és számlaküldési CÍm:
Szegedi Közlekedési Kft., 6720 Szeged, Zrínyi utca 4-8.

3. Teljesítés igazolása, határideje:

A szerződés aláírásától számított 6 hét. A Vevő előteljesítést elfogad.

4. Teljesítés helye:

Vevő Regionális repülőtér: 6728 Szeged, Bajai út Hrsz: 02048/1 telephelye

.5. Áz áru átvétele, beállítás, üzembe helyezés, kapcsolódó szolgáltatások

5.1. A szerződés tárgya szerinti árut a Vevő 4. pontban megadott CÍmére kellleszállítani.
5.2. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása az Eladó feladata. Az Eladó a leszállítandó
Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a
szükséges engedélyek, magyar nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével,
valamint azoknak a Vevő részére történő átadásával.
5.3. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót
terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt
állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a
specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a
kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és
térítésmentesen kielégíteni.

6. Szavatosság, jótállás

6.1. Az Eladó a teljesítést követően 24 hónap időszakra szóló teljes körű jótállást vállal és
szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes
mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői
tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.
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6.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás
alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.
6.3. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az
Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű
intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén,
ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A
kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér
mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett eszköz nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a
teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak. Amennyiben a
hiba csak az eszköz egy adott részét érinti, és az nem jelenti a teljes eszköz hibás használatát, úgy a
hibás teljesítési kötbér alapja a hibás és hibátlan rész arányosításával kerül meghatározásra.
7.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogyaszerződésszegéssel okozott és a kötbér
összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Ha a kötbér a maximumot elérte, a Vevő
jogosult a szerződéstől elállni.
7.3. Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nem-teljesítés esetére, amelyért felelős, a
teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
7.4. A Vevő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint
akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A nem-teljesítés esetére kikötött kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött
kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

8. Hatályba lépés

8.1. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
8.2. A jelen szerződés a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.
8.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett
általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.
8.4. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Vevő ajánlattételi felhívása és az Eladó által
benyújtott ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerül
csatolásra.

9. Vis major

9.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges
teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major)
következménye.
9.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy Vevő saját
hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.
9.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve
megszűnéséről haladéktalanul értesíteni.
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10. Jogorvoslat, alkalmazott jog

10.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából
alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti illetékes magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik,
hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.
10.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásáról szóló 2003. évi CXXVlI. törvény előírásai az irányadók.

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Vevő részéről a teljesítés az alábbi szervezeti
egységhez köthető: Repülőtér üzletág
11.2. A Vevő alábbi munkavállalóját hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai
teljesítés igazolására: Báló Tamás repülőtér üzletág vezető (Tel: 06-20-400-0677, e-
maiI:balo.tamas@airportszeged.hu )

Felek jelen szerződést - annak elolvasását és közös értelmezését követően - mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, melyből Felek 2-2 példányt kapnak.

1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. sz. melléklet: Eladó ajánlata

Kelt: Szeged, 2016. december 21.
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M . -Petri Zoltán

ügyvezető igazgató
Szegedi Közlekedési Kft.

Szegedi Közlekedési Kft.
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AGROLÁNC

AGROLÁNC ({FT.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.

Adószám: 10476015-2-13
Cégjegyzéksz6m: 13-09-109395
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