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0r,6Zll'[4NY
Szerz6d6Felek rOgzitik, hogy Vev6 a kdzbeszerzesels6lsz6l6 2011. evi CVIII. t0rv6ny
Harmadik r€sz 122lA.$ szerint hirdetmary nelkiili t6rgyal6sndlkiili kdzbeszerzesielj6nist
iirik al6.
fol]'tatott le. Szerzdd6Felekjelen szerzdddsta kitzbeszerzesieljrir'aseredmdnyekdnt
jttn
kitzdtt
letle.
Elad6,
mint
nyertes
ajdnlattev6
Jelen szerz6d€sVev6, mint ajAnbtkdr6 €s
Szerz6d6 Felek kijelentil hogy jelen szerz6ddselv6laszthatadanmelldkletet kepezi a
kdzbeszerzdsieljtues tljes dokumenldai6ja,egyutt olvasanddk,ffiggetleniil attdl, hogy azok
fizikailag nem kedilnekjelen szetzSddshez
csatohsra,igy ktildnosen:
- AjdnlatteGli felhivdsesmellekletei
- Kieg6szit6ttjdkoztatis (adottesetben)
- Nyertesaj6nlat
Szerztid6 Felek a kdzbeszerz6sieljfuis dokumentumai, valarnint a nyertes ajrinlatban
foglaltakatfigyelembev6veaz alSbbiSzez6destkdtik:
l. Szerzddesmeghatdroz{sa
1,1. Elad6 a Vevd r€szdreeladja I term6ket, Vev6 megverzi, vahmint a szerz6ddsszerii
teljesit6stelfogadja6sElad6sz{ml6j{t hatdriddrekilizeti,
1.2. Szenbdb Felek rdgzitik, hogy jelen szerz6ddsbenfoelalt gdpjdrm{i beszerzeseVev6
r€szdr6l a 103/2013 ()<I.8.) VM rcndel€t alapjan elnyer! az MVH Viddkfejlesztesi
Temogaiisok lgazgat6sfige 297l150ll143&l2ol3 szitmt tnlArozafa alapjrin elnyert
timogat6sb6lval6sul meg,a nett6€ddk 100%-durak
t4rnoeptfuSral.

'v4

2. Szerz6d& ttrrya:
1 db VolksrvagenT5 Kombi IIT 2.0 tdi BMTIFG/7I1 10484tipusu modeUg6pjdnnt az Elad6
nyertesaj6nlatdbanmeghat{rozottmriszakispecifikici6 szerint.
3. V6teldr e3lizet€s
3.1. Szerz6d6Felek a 2. pontbanmeghalarozottterm6krir6t az aldbbiakszerintkittttttek ki:
Nett6 iisszesen10.fl)0,000,-Ft +2.700.fi10,-Ft (27 % /iFA) = Bruttr6 12.7fl).0fi1r Ft, azaz
Tizenkett6rDifli6-h6tsrA7,ver fofint
3.2. Vev6 el6leget nem fizet Elad6 resz6re.Vev6 a yegszAftilitl100% teljesitdst,vagyis az
atad6st,illet6leg a teljesitdsigazol6skidilitdset kdvot6enaz al6bbiak szerint egyenliti ki: a
sz6llitisi dij kifizet'se az igazolt szerz6ddsszertteljesltest kdvet6en, 30 napon beltil
ut6finanszirczissal, Atualassal, forintban (HUF) keriil kifizctd$e a Kbt. 130. $ (3)
bekezdds€ben
6s a Ptk. 6:130. S-banfoglaltak szerintkenilhet sor. Az ad6aAsrendjdr6l sz6lo
marad6ktalanulbetadrisrakeriilnek.
2003.€vi XCII Tdrvdny36lA. $-ebanmeghatArozottak
3.3. Vev6 fizetesi kdsedelembeesik a fenti hatfuid6tkdvet6 napon.Fizetdsikdsedelemeseten
Vev6 a kdsedelemmelddntett napriLrifelev els6 napj6n€rvdnyesjegybanki alapkamat8%-al
ndvelt &t€kdnekmegfelel6k4sedelmikamatotkdtelesmegfizetniElad6 reszdre.
3.4. Elad6 az aru tulajdonjogata vdGltu kiegyenlites€igfenntarlja.
4. Teljesit& id€je, helye 6s n6dja
4.1.Teljesitds
ideje:2014.november30.
Teljesitdshelye:4024DebreceqR6'k6cziu. 621A..
4.2. Elad6 jogosult a hatriLrid6el6tt is teljesiteni, Vev6 pedig a szen6ddsnekmegfelel6
teuesitdstfogadni,dsa vdteldratmegfizemikdteles.
4.3. Etaddaz 6tad6ssa1
teljesit. SzeE6d6Felek az dtadds- 6tvdtelr6lkdtelesekjegyz6konyvet
felvenni. A Vevb teljesitesigazolad ft ki Elad6 rdszdre.
5. J6tdllds
EIad6 az ltzla leszillitott termekre az 6tadist kdvetiien 4 evi%,vagy 200 000 km-ig (ami
el6bb teljesiil) teljes kor& garanciri,tfi6tillist) v6llat, amelFek ideje alatt a termdkhib6j6dfi a
hib6steljesitesszabdiyaiszedntkdteleshelytAllni.
6. Szerzdd&t biztosit6 mell€kkdtelezettsegek:
Elad6 jelen szerziid6sbenrdgzitett kdtelszettsdgekkdsedelmesteljesitdsevagy a teljesitds
elmaadasa esetdn kdtberfizetdsi kotelezettsdggeltartozik vev6nek, az al6bbiak szerint:
a) Kdsedelemesetenaz erintett 6ru nett6 6rt6kdneknapi 0,5 o/o-a,legfeljebb azonbanaz
drintetr6ruenekdnek15o/o-a.
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b) A tdesltes elmaraddsaesetdna meghiusuldsikotbdr a szerz6ddsszerinti, AFA ndlkiil
sa{mitott vdtel6r 15 %-a.A 30 napotmeghaladdkdsedelemmeghifsuldsnakmin6siil.
?. Uzembehelyez6s
7.1. Amennyiben jelen szerz6ddsalapjan vallitott termek iiz€mbe helyezesehat6s6gi
€ljdeis, hatosdgiengedelybeszerzeseElad6
engeddlyhezkittdt! a hat6segienged€lyeztetesi
kdtelezettsdge.
7.2. Az 7.1. pontban foglalt eljanls lefol]4atris6valkapcsolatosteljesitesi kdsedelemcsak
kdrelembenyijtrisrival,stb.k€slekedett.
akkor rohat6Elad6 teftdrc, ha az enged€lyezdsi
8. Eatdlybaldp€s
ldp hat6lyba.
8.1.Jelenszerz6ddsaz al6irdsnapjriLn
9. Szerz6d&m6dositris
9.1. Jelen szerz6desm6dositA6aSzerz6d6 Felek kdzos egl.etdrtdsdvel,jelen szerz6dds
alainisArajogosultak6ltal, in{sbantdrt€nheta Kbt. 132.$-6banmeghat6rozottakalapjdLn.
Szerz6d6Felek c6gjegyzdkbennyilvfurtartott
9.2. Nem min6sul szerz6dds-modoslt6snak
bekdvetkezd
kdpviseliiiben,
bankszimlasz6m6ban
igy
kiloniisen
a
szekhely€ben,
adataibarr
ds teljesitds sor6n eljiird szervezetds a kapcsolattartdk
v6ltozti6,tov6bb6 a szerz6ddskdtds
adataibanbekdvetkez6v6ltozl\s.Az emlitett vAltozisokdl az drintett Fel a m6sik Felet - az
eset k&iilmdnyeit6l fiigg6en - vagy el6zetesenitdsban 10 naposhal6rid6Yclvagy a vAltoziis
(bejegyzesdt)kovet6 10 naponbeliil kdteleseiesiteni.
bekdvetkezesdt
10. Egynttniikddds, kapcsolattartds:
kapcsolatoskommunik6ci6bonyolitdsdraes nyilatkozatok
Szerz6d6Felekjelen szerz6d6ssel
jelatlik
ki:
megtdteldreaz aldbbi szemelyeket
Vev6 r6szdr6l
Ndv: SzricsneDr. Kov6csKatalin
Beoszt6s: elndk
R6kocziutca62lA fsz.1.
Cim: 4024Debrecen,
Telefon:
54798-530
521798-532
Telefax:
E-mail: drszucs2@honline.hu
Elad6 rdszdr6l
Ndv: T6th Szabolcs
Beosztris:ertdkesitit
Cim:4030DebraceqMikepdrcsiut 23-33.
Telefon:+36304954426
Telefx: +3652474669
E-mail: szabolcs.loth@debrec,enauto.hu
A teliesitestieazolja Vevit #szdrdl:
Dr. KovecsKatalin
Ndv Szficsnd
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Beoszt6s; elndk
Cim: 4024Debrecen.R.lk6czi utca6214. fsz.l.
Telefon:
52/798-530
52/798-532
Telefax:
E-mail: drszucs2@t-online.hu
Szerz6d6Felek a fenti adataikbanbekovetkezettminden v6ltozisr6l kdtelesekeglmrst 8
naponbeliil inisbandrtesiteni.
11.Egy€brendelkez€sek
veszi, hogy jelen
alapjdnElad6 ds Vev6 tudomri,sul
11.1.A Kbt. 128. S (2) szerz6dds
szez(idds teljesitese sor6n kizir6lag a kdzbeszerzdsi eljturisi ajedalaban megieldlt
alv6llalkoz6 mtkddh€t kitze, valarnint kdteles kdaemffkodni az olyan alvrillalkoz6 6s
szakember, aki (amely) a ktizbeszerzesieljini'sban reszt vett Elad6 alkalmassdgAnak
igazolis6ban.Elad6 ktttelesvavd rdszerebejelentani,ha olyan alYd'llalkozotkiv6n bevonnia
teljesitdsbe,amelyetaz aj6nlalrbannem neYezettmeg, €s a bejelentdsselegyiitt nyilatkoznia
kall ar6l is, hogy az l]lt",la igdnybevenlri kived alvallalkozo nem 6ll a Kbt 56. 0 szerinti
kiz6'r6okok hatrilyaalatt.
az aldbbiak:
megnevezcttszemdlyek/szenezetek
11.2.A kdzbeszezesieljfuasajd:dateban
m6don6sesetbenm6dositiatja.
Elado az alvdltalkoz6kszemelydta Kbt-benmeghauiLrozott
Eladd tudomasul veszi, hogy a szerz6ddsifeladatok tetj€sitdsdta fenti szemdlyekritj6n
leirt
jogosult ellitni. Elad6 tudomAsulveszi, hogy kiz4rolag a Kbt. 128 $ (3) bekezdesdben
m6donlehstsdgesa fent megnev€zettalv6llalkozovagy szakemberm6dositAsa.
a) pontjaatapj6nElad6tudom6sulveszi,hogyn€mfizethet,
11.3.A Kbt. 125.$ (4) bekezd€se
jelenszen6dds
olyan kdltsdgeket,melyek a
teljesiteswel dsszefiiggdsben
itletve szimolhat el
Kbt. 56.$ (1) bekezddsk) ponla szednti feltdtelekneknem megfelel6t6nasegtckintet€ben
alkalmasak.
mertilnekfel, dsamelyekaz Elad6 ad6kdtelesjdved€lmdnekcsdkkentdsdre
Elado vdllalja hogy jelen szerz6ddstetesitEs6Dekteljes id6tartama alatt tulajdonosi
szarkezetetVev6 szameramegismerhet6vdteszi, es a Kbt. 125. $ (5) bekezddsszerinti
ul ertesiti.
iigyletekr6lVev6tbaladdktalan
Vev6 a Kbt. 125. $ (4) es (5) bekezddseszerint az ott foglalt esetekbenjelen szerz6d€st
jogosult esegybenkdtelesis fslmondaru.
az l-Jt.36lA. $-aszerinta kdzbeszerzesek
Felekrdgzitik,hogyjelen szerz,bdes
11.4.Szerz6dti
teuesitds€hezkapcsol6doanmegkotott szez6ddsnekmin6sirl. Ezen tdnyre tekintattel Elad6
jelen szerziidds al6ir6s6val elismeri, hogy Vevii eleget tett az Art. 361.4. $-a szerinti
tdjdko/alesikdtelezeasdgenek.
b6kds
hogy'esetleges
vit6juk esetdnazt els6dleg€sen
11.5.SzeztidiiFelek meg6llapodnak,
kikdtik
uton kivdq,d'k rendezni. Amennyib€n a bdkes ut nem vezet eredm6nFe, 0gy
perttugydrtdkt6l fiigg6en a Debreceni J6nisbirds6g, illetve a Debreceni Tdrvdnyszek
kiz6r6lagosill€tdkess€g6t.

11.6. Jelen szerff&t Szerztr6 Felek, mint akaratukl@I,mindenbenmegegyez6g
j6vilary6lag ,l6irj6k. A jel€n szrrzrtdds6 azonos,Szerz6d6Felek6llal a$iin p€ld6nyban
kdviilt, magyarnyelven"melyb6l2 pdldtnyazElad6t,valamint4 p€ldinya Vcv6tilleti meg.
Debreceq2014.jrllius 31.
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