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Mely létrej ött egyrészről Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
székhely: 3700Kazincbarcika, Mátyás király út 36.
adó szátm: 20

6

89 5 3 l -2 -0 5

bankszáml aszétm: I 17 34I 52-24017 457
képviseli: Dr. Kovács Lászlő ügyvezető igazgatő
mint megrendelő;

U

másrészről a Terra Hungária ÉpítőgépKft.
székhely: 1239 Budapest, Ócsai u. l-3.
adőszám: I I 87 097 9 -2-43
bankszámI aszám: 1209 45 07 -002 6 05 8 9-0 0 1 00007
képviseli: Papp Zoltán cégvezető
mint szállítő'a megrendelő és a szállítő együttesen, mint felek - között
szerint:

I.

az alábbifeltételek

A sZERZooÉs TÁRGYA

l.

Felek rögzítik, hogy megrendelő, mint ajiínlatkérő altal indított ,,Úi vagl legfetjebb
500 üzemórával rendelkező kotró-rakndó gép és adapterek beszerzése" tárgyábun terotyrutott
közbeszerzési eljarásban nyertesk ént a szállitó került kihirdetésre.

2.

Jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott
és az elfogadott ajánlat szerinti l db új kotró-rakodó gép és adapterek (típus: JCB 3CX Turbo

Powershift

ECo T4i) e

szerződés II.1. pontjábarr meg|elölt helyszínre történő szállítása,

üzembe helyezése és kezelősz emélyzeténekbetanítása.

\.r

II. A

TELJEsÍrÉsHELYE,IDEJE ÉsnnÓn.ra

1'

A teljesítéshelye: 3700Kazincbarcika, Mátyás kir. u. 36.

2.

Teljesítési hataridő: 2013.december 31.

Felek megállapodnak abban, hogy száIlítő etőteljesítésre jogosult, azonban a teljesítés
időpontjaról köteles megrendelőt legalább hiírom nappal korábban értesíteni.

3.
A

Ateljesítésmódja:

szeruódés akkor tekinthető teljesítettnek, ha

- a

jármti szétllítása(tartozékaival együtt)

osztályű minőségben megtörtént;

' a jármii
_

az

éwényesszabványok szerinti

I.

átvétele a teljesítéshelyén darabszám szerinti menriryiségi átvétellel

megtörtént;

a termék minőségi vízsgálata elvégzésrekerült;

l(

rendeltetésszerű használatra alkalmas;

aműszakileírásbanfelsoroltdokumentumokátadásrakeriiltek; szerint) elvégzése
1mtisrxi dokumentáció
a múszakilag in,dokolt próbák
jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak'
és az.'ái
megtörtént ,
á vZreb sreméIy zet

b

'"oü me gtortént
etanítása

m. PÉNZÜcyr FELTÉTELEK

1.

Megrendel

ő

a szállítónak fizetendő összeg
ttÍa] a szerződésellenértékeként

23.500.000,_Ft +

ÁFA

átaltlriryát'
forint + Áre' A vállalkozőí díj egyösszegű
azazHuszorrharommiliiő-ötszázezer
a rende'tetésszeníiasinálat biztosításáva'
amely tarta'mazza"á szerzódés te1jesíte'e".r,
is'
[_r#.i'ro valamennyi járulékos költséget

2,Szállítóajárműminőségiawej9|ero|Szól9^ie'gyzőkönyvelkészültét,illetvea
be megrendeló Észéreszám1éú'
nyújthat
kezelőszem é|yzetoLianítását köveiően

130'$
3.Megrendelővállalja,hogy1vállalkozóidíjataszél\íÍőáltalkiállítottszám\aalapjttrla
Íizeti meg a száL!ítő részére a Kbt'
b.dütut"lássál
napon
30
számított
kézhezvételtől

fizet'
szerint' Megrendelő előleget nem

4.AszámáátaBarcikaParkVárosüzemeltetésiNonprofitKft.3700Kazincbarcika,
és megküldeni.
Mátyás király út 3á.

;;é* a. címérekellkiállítani

Iv. A SZERZÓD
Maz
1.Száuítókésedelmesteljesítése-eseténkésedelmikötbértkötelesfizetniamegrendelő
késedelmes nap után 100.000,-Ft,
ÁTnáen
merter.e
késedelr"i_i.átte'
részére.A

Egyszénezer forint.

2'Akötbérösszegeavételárbólközvetlenülvisszatartható.
3,Megrendelőjogosultaszer.zódéstőlelállni,haaszáI\ttőnakfelróhatókésedelemesetén
eredménytelenii1 telt el'

az

áLta;a_ utó1ago s

;Jj"jia*

- vállalt póthatáridő

a száI|ító a
fizetési késedelme esetén vele szemben
Megrendelő tudomásul ve_szi, hogy
késede'mi kamatot érvényesíthet.
mindenkori jegyoanü

4.

"r"p[Á",-a_jnál?íJ;""os

v.

rÓrÁlt Ás

1.

keriilő jarmű felépítményére48 hónap
száIíítőa jelen szeruődés aiapsánleszállításra
gyári gárancia vonatkozik a
jrr^L"u Tária, .'g az alapgépre a

vagy harom

"r",

u)JÁ;;;

il

2.

Felek rogzítík, hogy a szavatossági jogokra a Polgári T<irvénykönyv rendelkezései az

irányadók.

VI.

1.

EGYÜTTMÚKÖoÉsr KÖTELEZETTsÉG

A

kapcsolattartásra kijelölt alábbi személyek kötelesek a teljesítést akadályoző
körülményekről haladéktalanul értesíteniegymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
Személyükben történő változásről a felek egymást értesítik.
- száLlítő képviselőj e : Huszát Zsolt
(tel., fax., e-mail cím, levélcím): 30/348-5299;24l525-431;zs.huszar@terra.co.hu
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. l7.
- megrendelő

U

képviselője: Losonczy Lászlő műszaki vezető
37 00 Kazincbarcika, Mátyás király ilt 36.

vII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.

Minden, a jelen szerződés keretében a felek egymásnak küldött értesítésénekírott
formában (telefax, e-mail, tértivevényeslevél) kell t<irténnie. A telefaxon küldött értesítést
tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítéshatálya a telefax cimzett általi
kézhezv ételekor áll be.

2.

Jelen szerződés a felek egyező megállapodása alapjénírásban módosítható.

3.

Felek jelen szeruődésből fakadó esetleges jogvitáikat megkísérlik tfugyalás keretében
rendezni, amelynek alapja az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat.
Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a pertárgyérték alapján hatáskönel bíró
Kazincbarcikai Jarásbíróság vagy a Miskolci Törvényszékkizárőlagos illetékességének.

E

szerződés nem' Vagy nem kielégítően szabályozott kérdéseitekintetében a Ptk., a Kbt. és az

ágazatiszakmai jogszabályokrendelkezéseiazirányadők.

\tt

4.

Megrendelő a Kbt. 125.$ (4) és (5) bekezdésérefigyelemmelkiköti, hogy
i. Szállítő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben
" olyan költségeket, melyek a Kbt. 56' $ (l) bekezdés k) pontjaszerinti feltételeknek
nem megfelelő trírsaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő
adókötel.es jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
ii. Szállító a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számfua megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.$ (5) bekezdés szerinti
ügyletekrőlazajánlatkérőthaladéktalanulértesíti.
iii. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szetződést felmondani _ ha sztikséges
olyan hataridővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásaÍól gondoskodni tudjon - ha
1. Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező
gazdaságí tarsaság, amely nem felel meg az 56. $ (1) bekezdés k) pontjábart
me ghatár o zott fe ltéte l eknek.

r/l

2.

Szállító közvetetten vagy közvetlenil25Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező
gazdasági társaságbarr, amely nem felel meg az 56.
(1) bekezdés k)

$

pontj ában me gbatát ozott feltétel eknek.

5.

A Kbt. '128.$ (2) aIapján Szállitő teljesítésében_ a Kbt. 128.$ (3) bekezdés szerinti
kivétellel _ köteles közreműködru az olyan alvallalkozó és szakember,-amály akozbeszerzési
eljárrásban részt vett az ajénlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánÍattevő köteles az
ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan _ akat a korábban megjelöli alvállalkozó helyett
igénybe venni kívánt alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajanlatábun n.nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általaigénybe venni
kívant alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. $ _ valamint, ha a megelőző'kozbeszeruési ét3a'a'u*
azt ajénlatkéroelőírta, a Kbt. 57. $ _ szerinti kizárő okok hatálya alatt.

-

6.

tv

A

Kbt. 128.$ (3) atapján továbbá az olyan alváIlalkoző vagy szakember (a
továbbiakban e bekezdésben: alváLlalkozó) helyett, aki vagy amely a kozbeJierzési eljrárásban
résá vett az a1ánlattevő alkalmasságrínak igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájarulásával és
abban az esetben vehet tészt a teljesítésben más alvállalkozó, hJa szerződéskötést követően _
a szerződéskcitéskor előre nem láthatő ok következtében _ beállott lényeges körülmény, va*Y
az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítésemiatt a szerződés rrugy *''uk egy része neá
lenne teljesíthető a megielölt alvállalkozőval, ésha azajiínlattevő
ut alalkőzővalegyutt
is megfelel azoknak az alkalmassági ktivetelményeknek, melyeknek az ajénlattevőként
szerződ(j fel a közbeszerzési eljiárásban az adott alvállalkozóval egyiitt felelt meg.

iii

7.

A Kbt. 130. $ (1) alapjén Megrendelő a szeruődés teljesítésénekelismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az'elismáres megtagadásríról legkésőbb a Szallítőteljesítésétől,
vagy
az erről szóló írásbeli értesítéskézÁezlételétől
szátmított tizenot napon belüí írásbarr köteles
nyilatkozni.

\<,

8. A Kbt. 130. $ (2) alapjén Megrendelő, amennyiben a Szállító írásbeli értesítésére
(készre jelentés) a szeruődésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatátozott
hatríridőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárast, uugy *.gkezdi,
de a szerződésben meghatározott határidőben nem fejezi be' a- Yállalkoző kérésére
teljesítésig azolást köteles kiadni.
g.

A

szerződés módosítá sára aKbt. 132.$ szerint kerülhet sor.

Kazincbarcika, 2013 . december

1
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370C Kazincbarcika,
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