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1. Preambulum

1 1 \. telek togzitik hog i \kgrendelo egxidejuleg hmini 1anlttL\ o rezere anlittctrli tclhi it

küldött a Szállítási Szerződés „Szociális célú tűzifabeszerzés Tiszacsegén” Megrendelő. a
közbeszerzési eljárás eredményéről 2013. december 20. napján tájékoztatta Ajánlattevőket. az
ajánlatok bírálatáról készült Összegezés megküldésével, mely alapján a közbeszerzési eljárás nyertese
a SzáUító. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Szállító ajánlatát fogadta
cl. ennek megfelelően a felek :i Kbt. 124. Cl bekezdése értelmében a torvénves határidőn belul
szerződést kötnek a jelen Szerződés és a 10.5. pont szerint hozzá kapcsolodo mellékletek
egvuttesen: Szerződés feltételei szerint.

2. A szerződés tárgya. a felek kötelezettségei és nvilatkozatai

2 1 \ Rgrcnde1oTiszacsege \ aros Onkorman\7ata \Íiu iror iva ekn ‘zer,odc ku.tebLn i

Szállítási Szerződés „Szociális célú tűzifabeszerzés Tiszacsegén” tárgyú árubeszerzést
13 c1 c.u.i’ i p’ A pc ‚1 c

foglaltaknak megfelelően.

2.2 A felek megállapodása szenot a Szállító köteles a Szerződés értelmében a Beszerzést
‚cr,ndt.,cmcn tclu k )tOCfl mu / iktlau mino cuikg kitohtal in kl\ tu.lhen i onitkoio

magyar előírásoknak. szabványoknak, valamint a technika mai állasának megfelelően 5 :2013. X.
4 B\l rcndck t 4 I bm k /mrintl mnino .gbcn Ii itirid )hm n /lk\ iHilit >nd ig n
leszállitmni, szerződéses kotelezenségét szerződészerűen teljesítemú.

2.3 Szállító a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét
képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb
dokumentumokat. mint szakvállalar saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket,
előirásokat ismeri. SzáHító a 3.1 pont szerinti árat ezen tntormaciok figyelembevételével. szakmai



t3pa7taiatára lapoiva alkipit tta nie. \. ‘7aUit() ‚I les,erie’ inkci’ianak. ClJ%11]2k egtelelnen
a hezeriést 3’ 2() I . . 4. I\l rendelet 4. S bek. ‚crinu minőegbcn. a knvetelménveknek
met’t’clelő mennieghen é minőségben kalkulálni rudta.

2.4 \ Nkgrenddő kötele a S,er,ődé szenn fb’etési es egéb koteIezett’égeit teIjeíten1, ennek
kereteben a onarkozó valamenn 1 hazai tamogatai torrá’ zabá1 szerű tgcn be eteléhez
zuksete i té,kedé’eker haráriclőben m ttenni. \ zálhtó w<lomásul vezi. ho 7arnla1nak
kib )Cas2 11. a zer,(cl- zerinu adatz l2altaLisa1 cran k )rele megtelelni 2 hazai lam )eata
terhere un el, ivlaara x narkomo speciálh s,ab.ilx knak.

2.i Jelek muer’hitik. lg\ 2 \legrendeI 1Z \jmnlattereli DokutTientuci) reszukent a S,áflító
retlelkezéére bc.án ‚na a K zhezerzé’o míhzaki leírást, amelyen az \ tol tételt Dokintíció
tartalma,.

3. Ellenszolgíltatás

3.1 A Szerződés egvösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses ár: 11.382.200 Ft + 27%ÁFA, =

bruttó: 14.455.394 Ft, azaz Tizennégvmiflió-négvszázötvenötezer-háromszázldlencvennégv
00/100 forint.

3.2 Atent neve7ert Szerződéses ar tartalmaiza valamennyi. a lelen zerződésnek és mellékleneinek. a
műszaki előírásoknak valamint a szakmai szokasoknak megfelelő, a bezerzé megvalósításával
kapcolatos szolgáltatás és meUékszolgáltatás ellenértékét, továbbá a Szállitónak valamennti egyéb,
beruházás meg\ alótításái al kapcsolatban keletkező mellékköltségét és hasznát.

3.3. Szaflito tudomásul ve’zt és egi ben elismeri, hogy szerződészegésnek minősül külhnösen, de nem
kizárólag( isan, ha Szállító

- ellen a Céckózlonyben kozzétert módon csőd—. felszámolási. végelszámolási. hivatalból törlési.
vagvonrc’ndezei eljárás indult vagy vegrehajtasi, ados.agrendezesi eliaras Van folyamatban;

- 3) napot meghalado időre koztartozóvá válik;

- a szerződés rés, teljesítését határidőben nem kezdi meg

- érdekkörében felmerült okbol következik he a beszerzés meghiúsulását vagy tartós
akadálvoztatását előidéző köriilménv;

- tevékenv.égének valameh Jng7abálv rendelke7éselt értő volta ellenorzesre Jogosult szerv által
megállapításra kerüli

alótlan, lami adats,( lgaitatáa hitelt érdemlően bcbizun osodik.

3 4. záUítonak 1 cgn db rez c. 1 egn db x gzátnla bLn\úJnara i an khtőge. Rz szamla
bennújtaara a megadott menn\isegű é rninoségú tűzifa 50 nak megfelelő mennisegben tórtenő
biztosttua és euttal ezen mennnlség a Meőrendelő általi elszallínasa után lehetséges. \ égzainla
ben\űjt.íára a fennmaradó mennyiségű e rninőégű nűzifa ht,tnótása es egu.ittal a fennmaradó
mennviég a Merendel, altuli ehzállitása után lehenéges.

3.5, \ ktt’t,eresre az adr,.i rendiéról zóló 2Uo3. cvi XCII. Orvén\ 36 . 8-ban foglalt;tknak
megfelelően kerülhet r. \z -\fa kifizcté’.e. a tmndenkr hatál s \h\ trvéni ek alapján trténik.

3.6. \ Megrendelő a benujtott száinlá\ al kapcolanos eetlege kifogását köiele indoklíal. 2
példán\ ban Szl1innak a sizmla kézhez\ ételétol zamínott S naptári napon belül inegkűldeiii. ‘

felek a kifogas targ\ában ezt km etóen 10 naptári napon belul egneztetest tartanak es törekszenek a



telmerult ne;etkulonbeg megoldására. \menmiben a ké,he,vételtől szamitott 8 napon belül
kitogás nem érkezik. a zámla automatikusan elfogadottnak tekintendÓ.

\ zeridJe. teij itéének eli’.merée a Kht. I 3().’ 1 hekedé’e alap]an n )rtenik,

3.8. \ Kbr. 123.’ 4 heke,dé a pont szerint a ‚allitÓ nem fizet, illene szamol cl a v’erzÓdes
teltesitése\el oszetuggesben ohan kölnegeket, mehek iii Kbt. 56. S 1 bekezdé k pontja szerinn
felteteleknek nem mefcleIó tarsaa tekintetében merúlnek fel, es meh ek \kgbizott adókötele

edelmenek es )kkentLrealkalm,lsak.

.\Kbt. 123.’ 4 hekezdé b pont zer1nt zalhto a szerzódu teli hésénuk teije idotarrania ila
rulaidonosi szerkezetét az Megbízó számára megismerbetőve teí’1 ás a Kbt. 125.’ 5 bekezdés
szerinti üg\letekrol az \legbízottat haladéktalanul ertesíti.

4. A leszállítás végrehajtása

4.1. \ Szállító a szerzodes hatályba lpéét kovetően kezdhen meg az áruk leszállutását.

4.2. SzáUító kijelenti, hog\ a jelen szerzdés keretében általa szállított valamennyi áru megfelel a
torvenyben, illetve a törvánhez kapcsolódó hatál\ o rendeletekben, különösen az ajánlattéteí
dokumentációban foglaltaknak. valamint a felek között létrejött egyéb inegállapodásoknak ás
kikötéseknek. \ Szállító 5 2U13. X. 4. BM rendelet 4. 1 bek. s7erlnti minőség áru száHítására
köteles. ‘ Szállíto tudorná5ul veszi. hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint
szavatossagi ás kárfelelősséggel tartozik.

4.3 záUító kijelenti, hogy jelen szerződés 4.2. pontjában foglaltak szerint vállal teljesítést. Szállító
koteles a termékeket a megfelelő csomagolásban. sérülésmentesen az áru természetének megfelelő
kiszerelésben száflítani. Szállító vállalia a jelen szerződés 5.1. pontjában megielolt szállítási határidőt.
továbbá külön díjazás nélkül vállalja a beszerzendő áru tárolását ás a tárolással kapcsolatos
valamennyi kockázatot is.
Megrendelő képviselője köteles az áru átadás-átvételi eljárását lefolytatni. valamint
niinőségvtzsgálatot megkezdeni ás lehetőség szerint elvégezni.
Megrendelő köteles Szállítót haladéktalanul írásban értesíteni bármel\ általa fehsinert, illen
tudomására jutott hibáról ‘ agy kifogásról.
A Szállító a Megrendelő részére biztosítja az előzetesen leadott lista alapján a dolgozók ás a tárolási
helyszínre történő szabad hejutást.

4.4. Szállíto teljes kárfelelősséggel tartozik minden olyan kárért — annak hitelt érdemlő igazolása alapján
- ameh cl a szerződés teljesítése cl összefüggésben, akár záUító maga, akár alkalmazottja, illetve a
teljesítésbe be\ ont ah állalkozó magatartása. mulasztasa. illetx e egyéb szerződésszegő te ékenvsége
ko etkezmén\ eként a legrendeiőnek okozott, beleértve a tárolást is.

4.5 .\menn íben zallito hibás teljesítése vagt a teijesite meghiusulása Oi\ iii. Megrendelő
érdekkorében felmerült ok miatt km etkezett he, úg Szalhtonal emiatt felmerülő tobbletköltséget,
kart annak hitelt érdemlő igazolasa alapján Megrendelő köteles Szallítonak megtéríteni.

4.6. \ \legretidelö zerződészegese eetén Szállíto legalább 8 napos határadi tüzésni cl koteles felhi\ na
a Megrendclőa a szerzJidésszcrü teljesítésre. .\menn\ iben .i Megrendelő ennek nem tesz eleget
Szállító a Megrendelő ismételt szerzőclesszegése esetén jogosult a másik felhez intézett irásbeli
nx ilatkozattal a szerződéstől elallni, illet e azt azonnali hatallyal felmondani.



5.Amegyisítás ídőtatama,_tijítés hndej

5.1. A Szállító a leszállítást, a 4.1. Pont szerinti kezdési időponttól 2014. február 15-ig köteles
teljesíteni. Szalhto aIlala. hoe-i ezen időtartam alatt. a ‘,erződésben r g/ltett klei ttégéi
lvugzi.

5.2. ‘7er,)cle 7erinu bármely k telezett .k ‚Iio’nak felróható okból rrtéi-klelme
tje”ite’e eseten a iu’alhto a kéedelem minden napja utan a . i p nt /erinri netto Szerződéses ár
0,2 ‘o-nak megfelelő összegű, azaz 22.764 Ft/nap késedelmi kötbér fizetésére köteles.
Maximum 30 nap ké’edelem lehetülges, 30 napot meghaladó kéedelmet ko\ etően beáll a
meghiúulás.

5.1. I la a syer,ődé’, rtl)t’órée ‘rin harinikor a S,’allíté, olyan teltetelekkel iaialkozik. ameh ek
akadaleo7zak a határidő szerinti telieótest. a Megrendelőt az ninal íríhban L teles ertesíteni a
kihedelem ‚kanak es annak varhato iclőtartamának megeloleevel .. \ \legrendelő az érteótihhez
képest 3 napon belül értékeli a hehzetei és a szerződéssel összhangban jár cl.

5.4. \rnenniiben a lemaradás mértéke Szállitónak felróható okbol meghaladja a 30 naptári napot az
előírtakhoz kepest, Úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elaHni, ebben az esetben a Szállító
Vhdl a szerzodes nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő
jogosult arra. hogi a fennmaradó. vagy a hiányzó munkalatokat harmadik zeméllvel a Szállító
koltegere é veszélyére elvégeztese. aminek során iiz e?iei kapcs>lato tohblerk útségek a Szállitót
terhelik. Ezen túlmenően a Szállító köteles a Megrendelő reszére a tém legesen felmerülő károkat is
megtéríteni. A felróhatóság hiányát a Száflítónak kell bizonyítania.

5.5 . A Szerződés szerinti teljesítés kötelezettségének - Szállító felróható okból történő — meghiúsulása
eetén a Szállító 3.1 pont szerinti nettó Szerződéses ár 20 °-nak megfelelő összegű, azaz
2.276.440 Ft meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

6. Átadás-átvétel

6.1. A syállító köteles a megrendelőt a teljesítés időpontjától számított 3 nappal korábban értesíteni.
za1lito kötelezi magát arra. hoga a szerződés tárgyát képező árut külön díjazá nélkül saját
telephelvén tárolja. dlet\ e a megrendelő a megrendelő birtokába adja.

6.2. A megrendelé akkor tekinthető teljeóiettnek, ba a lezállított írok án ételét Megrendelő erre
felj gosltott képvielőe írásban igazolta, melyet a \[egrendelő a ókeres hadh—átveteli eljárát
kö\ etően köte1e megtenni.

7. A felek képviselői

.1. szállító intezkedére )Ult képviselőjének
\eve: Dufla 6erenc
Ben,máa: erdézeti lgazat
Irteíté elme: 42421 ladúhadbá,, lrdoaija u. 1.
I eletún telefax száma: 66 52 583 06 52 583 0—

.2. Megrendelo intézkedere jogosult képi iselólenek

Önkormányzat képviselőjének

\eve. bn n,táa: Szilagit Sándor. polgartneier
1 ‘rreótéi címe: 4(66 I 1zacsege. K ‘.uih n. 5.



Telefonszáma: 36 355482

8. Vis major

lla VIS maior korulminy az egyik szerződő 1 élnek lehetetlenné reszi kotelezettsénei realizálását. az
odatartozo hatarido az előzetes. kozos eg\eztete[est köveroen - meghosszabbodik a vis maior
rdorartamaval.

9._Titoktartás

9 1 zallit barmcl mod> >n tud un i iri juto t e a \lLrcnddorL \ am \1i. nd. lo uc

vonatkozo mt rmációr uzleti ütokkent koteles kezelni. azokat sem részben sem egészben harmadik
személy részére át nem adhatja. hozza rhetove nem teheti. kivéve. ha ehhez a Megrendelő

te cn hozz ijarult i iz itid ib il kotciLzően cloirja

9.2. Szállító a Megrendelőtől kapott. illetve bármely módon tudomasara jutott. és a Megrendelőre. Vagy

\legrendelő ugvtelére vonatkozó intormaciot csak az adott teladat teljesítése érdekében jogosult
telhasználni.

10. Eéb rendelkezések

I O 1 \ Kbt 12’ b Ki z>_li i p >ntj a alapj an \lcgrcndclo jogouit i cg\ bin kori 1>. a ici zoder
felmondaru lii zuk egi ol an hatarido cl amcl\ lcheto\ e teszi bog 1 ziizodc cl crintett
feladata eUátásáról gondoskodni tudjon lia

a) a szállítóban kozvetetten vagy kozvetlenül 25°-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
x alamel olxan jogi zemeh ag jogi zcmel\isegge1 nem rendelkezo gazdasagi tua ig ‘imcl nem
felel meg az 56. ) (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a szállító kozvetetten vagy kozvetlenul 25° e-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
ol an jogi ‘zemeh agx jogi zcmch ieggel nem rendelkezo gazdaagi tarsa.igban amch nem felel
meg az 56. ) (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

11.2. A Kht. 125. i (6) szerint a l(.1. pont szerinti felmondás esetén a szállító a szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11,3.Alvállalkozók közreműködése tekintetében, a Kbt. 128.) az irányadó.

1 1.4. Szerződő felek tudomásul veszik. hogy a közbeszerzési pálvázati) dokumentáció. azaz az
Ajánlartételi dokumentáció jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11.5. A jelen Szállítási Szerződés nem. vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a
Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az iránvadók.
mcl\ J i i lcn zctzodc d L\utt i ‘zcizndc r iTo ak cgvi r oh a.indnk ctiilnrezcndok
A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezesei
megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezésert.

11.5.1 Az :\jánlan \vtlarkozat

115,2. 1’ elolvasólap

11.5.3. Kiegészítő tajékoztatás adott esetben

11.5.5 Kozbeszerzési muszaki letrás



11 .6. \ ‚‘cr,’d rn iiá’a kiiáró1ar a Kbt. 132, bm leírtak fig\ elembe etele\ cl t)rtenhct.

11
..

\ferendcV, eIen ‚‘er,Adé’. telieíwe rrán keleikc,6, /cri’i jo edelme ala c a1kotaoknn
területi korláto,a nelkub, ki,ár6laio c harmadik zemeI\ ‘zámara átadhatú klhaina1oi ogot
/cre?. valamint jogt ‚cre; az a1kotaok atdolvuara i.

11 .. Jelen r,üdé.ben nem ‚abali )iort kerdé’ek tekinieteben a Ptk. eluir,iai. i alamint ei
V( )narkoi) )itzaba1v( k az ranvadüik.

I I .). ier,odn Eelek a elen ier,ndebol ereéd vitáukar eidlt eeri r\ ala) uton rendeiik.
amenn\iben az nem velet eredméni re, kikötik az ugi ben hatákorre1 é i1lerrke’ggel rendelkező
bírrüaii iUetckcégét.

A elen «zer,ode 5 példáni bari kézü1t ameli ből 3 példáni a Megrendelőt. 2 példáni a S,állítót példáni
illeti.

MEGRENDELŐ: SZÁLLÍTÓ:
Aláírta és lepecsételte: \láírra és lepecsátelte:

1’izacsege. 2t)14. január \viregvháza. 2(i14, január

Szigi Sd’or Szalacsi \rpád
polgármester vezérigazgató

Pniu’ 1 .Hencc zm’
Iiszacsege 2 14. ianuar

I.atI6 l,’.r-n
‘eiel’)


