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Szállítási szerződés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére,
gördülő beruházási terv megvalósitására

amely létrejött egyrészröl

1.1 Györ Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Székhely: 9021 Györ, Városház tér 1.
Adószam: 15467256-2-08
Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számlaszám: 1020 1006-50283444-00000000
Aláírásra jogosult képvíselöje: Hegyí Zoltán Társulásí Tanács Elnöke
Telefon: 06-96/501-298
Telefax: 06-96/501-299
E-maíl: piu.gyor@gmaíl.com
Kapcsolattartó: Tóth Árpád - PIU vezető

mínt a Megrendelő (a továbbíakban: Megrendelő)

másrészről

1.2 M-U-T Hungária Kft.l

Székhelye: 2851 Környe, Iparcen1rum 3.
Adószáma: 10526093-2-11
Cégjegyzék szama: 11-09-001645
Statisztikai számjele: 10526093-4519-113-11
Bankszamia szama: 10200452-36012617-00000000
Képviseli: Míke Ferenc ügyvezető igazgató
Telefon: 34/573-300
Telefax: 34/573-310
E-mail: títkarsag@m-u-t.hu
Kapcsolattartó: Jámbor László értékesítési vezető

mint nyertes Ajánlattevő, Vállalkozó (a továbbiakban: Szállító), között, az alulírott napon, az alább

részletezett feltételek szerínt:

1 Közös ajánlatlevök esetén további sorokkal bÖvílendÖ.
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PREAMBULUM

1.3 Felek rögzitik, hogy az Ajanlatkérő (Győr Nagytérségi Hulladékgazdalkodasi
Önkormanyzati Tarsulas) a Megrendelő nevében az Európai Unió Hivatalos Lapjanak
2012. Október 13. napjan megjelent szamaban "Szállítási szerződés Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére, gördülő beruházási
terv megvalósítására" megjelöléssei, 201215 198-325280 számon ajánlati felhívást
tett közzé a közbeszerzésekről szóló 2011. éví eV111. törvény (a továbbíakban Kbt.)
második része szerinti, nyílt közbeszerzési eljáras megindítására.

1.4 A· szerződés elválaszthatatlan részét képezi az eljárást meginditó ajanlati felhívás,
ajanlatkérési dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatások, a Szállitó közbeszerzési
eljárasban benyújtott ajanlata.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE

1.5 Szállító köteles jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező műszaki leirásban
meghatározott mennyiségű, minőségű termék (továbbiakban: Termékek) átadására,
tovabbá a közbeszerzési eljárás során Megrendelő által a műszaki előírásban előirt
kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére.

SZÁLLiTÁSI HATÁRIDŐ

1.6 Szállító a Termékek szállítását és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítését az 1.sz.
mellékletben szereplő részletes árajánlatban meghatározott határidők szerint köteles
elvégezni.

ÁTADÁS·ÁTVÉTEL

1.7 A Szállító a teljesítés idejéről legalább 3 nappal korábban értesíti a Megrendelő1. A
szállítás helye: Györ, Sashegy Hulladékkezelő Központ ( 9028 Győr, Külsö Fehérvári
út 1.). Az atadás-átvételi eljárást az átadás·átvételi helyre történő leszállítasról,
felszerelésröl és üzembe helyezésröl szóló értesítés időpontjától számított 8
munkanapon belül kell megtartani.

1.8 A szállítandó áruk ideiglenes átvétele előtt, a Szállító köteles a Termékekkel együtt
magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutatót, alkatrészkatalógust és magyar
nyelvü érvényes megfelelőségi tanúsítvány átadni, amelyeknek olyan részletes leírást
kell tartalmazniuk, ami alapján a Megrendelő képes lesz üzemeltetni, karbantartani,
módosítani és kijavítani a szállítandó árukat. Ha a Szállító a hivatkozott útmutatókat
és rajzokat nem adja át a Megrendelőnek, Megrendelő nem köteles az árukat átvenni.

1.9 A Szállító köteles az ideiglenes átvétel során feltárt hibakat és hianyossagokat - a
lehető leggyorsabban é.s a saját költségén - helyrehozni. Amennyiben a Szállító ezt
nem teljesíti, a Megrendelőnek jogában áll más személyt megbízni az utasítások
végrehajtására, és az ebböl eredő vagy ezzel járó költségeket a Szállító köteles
megtériteni a Megrendelőnek, illetve azokat a Megrendelő levonhatja bármely, a
Szállító részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a
szerződésszegés következményeit alkalmazni.

1.10 A Megrendelő az átvételi eljárás megkezdésétől számított 3 munkanapon belül:
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1.10.1 kiáll itja- az átvételről szóló igazolást a Szállító részére, amelyben feltünteti esetleges
fenntartásait, és - többek között - azokat a napokat, amelyen a szállitandó árukat a
szerződésnek megfelelően leszállitották és az átvétel megtörtént; vagy

1.10.2 elutasítja az átvételt, megindokol va döntését és meghatározva, hogy - véleménye
szerint - mit kell a Szállítónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki
lehessen állítani.

1.11 Ha a Megrendelő 3 munkanapon belül nem állit ki átvételi igazolást, és nem is utasítja
el a szállítandó árukat, abban az esetben úgy tekintendö, hogy ezen idöszak utolsó
napján kiállította az igazolást. Ha a szállitandó árukat a szerződés Részekre bontja
fel, a Szállitónak jogában áll minden egyes Részre külön-külön igazolást kérni.

1.12 Az átvételt követően a Szállító köteles szétszedni és eltávolítani az ideiglenes
szerkezeteket, valamint a szerződés teljesítéséhez a továbbiakban már nem
szükséges anyagokat. Köteles továbbá eltávol ita ni minden hulladékot vagy akadályt,
és az átvétel helyét munkavégzésre alkalmas állapotba hozni.

SZÁLlÍTÁSI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

1.13 A Felek a jelen szerződés tárgyát képező eszközök szállitásáért, szükség szerinti
beüzemeléséért és üzemszerű használatuk betanításáért járó díjat "ellenszolgáltatás
összege 138.651.815,· Ft + 37.435.990,· Ft ÁFA, összesen brultö 176.087.805,· Ft·
ban határozzák meg.

1.14 A Megrendelő a szerződés ellenértékét a szerződés 1.1. pontjában feltüntetett nevére
és cimére kiállitott számla ellenében utalja a Szállító szerződés 1.2. pontjában
megjelölt pénzintézeti számlájára, a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül.

1.15 A szerződés és az ennek alapján történő kifizetések a 2003 évi XCII tv, (Art. ) 36/A.
§·ának hatálya alá tartoznak.

1.16 A számla kiállításának feltétele, hogy Megrendelő a szerződésszerű teljesítést
leigazolja. A teljesítésigazolást az 1.10. pont szerinti átvételről szóló igazolás
kiállítását követő 15 napon belül köteles a teljesitésigazolás kiállítására a Kbt. 130. §
szerint. A teljesitésigazolás kiállítására Tóth Árpád PIU vezetö jogosult. A szerződés
1.13. pontjában meghatározott dlj magában foglalja aSzállítónak e szerződés
teljesítésévei kapcsolatban felmerült minden költségét. Egyéb költség semmilyen
jogcímen nem érvényesíthető. A Szállító három részszámla benyújtására jogosult. A
megrendelő mindhárom részszámla tekintetében elfogad előteljesitést.

1.16.1 Az első részszámla benyújtására a szerződés 1.sz. mellékletét képező részletes
árajánlatban 30 napos szállítási határidővel szereplő tételek teljesltésigazolással
igazolt leszállítása esetén jogosult a Szállító.

1.16.2 A második részszámla benyújtására a szerződés 1.sz. mellékletét képező részletes
árajánlatban 90 napos szállitási határidővel szereplő tételek teljesítésigazolással
igazolt leszállítása esetén jogosult a Szállitó.

1.16.3 A végszámla benyújtására a szerződés 1.sz. mellékletét képező részletes
árajánlatban 180 napos szállítási határidővel szereplő tételek teljesitésigazolással
igazolt leszállítása esetén jogosult a Szállító.
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A SZERZŐDÉS BIZTOsíTÉKAI

1.17 Szállítót jelen Szerződésben meghatározott bármely, konkrét határídőhőz kőtött
kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-
fizetési kőtelezettség terheli. A kötbér alapja az adott részteljesitésre eső nettó
vállalkozási díj. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,25 %
a kötbéralapra vetitetten, de összesen legfeljebb a nettó szállitási díj 5 %-a.

1.18 Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

1.19 Ha Szállitó hibásan leljesit, és/vagy a szállított termék nem alkalmas a
rendeltetésszerű használatra. illetve Szállító Megrendelő által közölt
jótállási/szavatossági kifogást nem szűnteti meg teljes kőrűen és megfelelően a
szerződésben rögzített határidőn belül, ugy Megrendelő a hiba elhárításáig terjedő
időtartam ra naponta a hibásan teljesitett termék részletes árajánlatban szereplő nettó
ellenértékének 0,05 %-ának megfelelő hibás teljesítési kőtbért követelhet Szállítótói,
de legfeljebb az adott részteljesitésre eső nettó vállalkozásí díj 5 %-ának megfelelő
összeget. Megrendelő gyakorolhatja továbbá hibás teljesítésből eredő egyéb jogaít is.

1.20 Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a Szállító szerződésszegése miatt
felmondja, a Megrendelő jogosult a Szállítótói a nettó szállítási díj 5 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulasi kötbért követelni.

1.21 A Szállítónak a Megrendelő Szállítóval szembeni, a Szerződés megszegéséből eredő
pénzfizetési követeléseinek biztositására a teljes nettó szállítási díj 5 %-ának
megfelelő teljesítésí biztosítékot kell nyújtania a Megrendelő részére a
szerződéskötéskor. A biztosítéknak a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre
bocsátásának idöpontjáig kell érvényben lenníe.

1.22 A Szállítónak a Megrendelő Szállitóval szembeni jótállási időszakra vonatkozó
kötelezettségeinek biztosítására a teljes nettó szállításí díj 5 %-ának megfelelő
jólteljesítési biztosítékot kell nyújtania a Megrendelő részére a sikeres átadás -
átvételt követően a számla benyújtás ával egyidejűleg. A jóteljesitési biztosítéknak a
jótállási idő végéig kell érvényben lennie.

1.23 A Szállitó az összes az összes, külön nem nevesitett Termékre egy év, az 1.sz.
mellékletben szereplő 8. és 12. tételre (a mobil hőkamerára és a komposztáló prizma
takaróponyvájára) 2 év jótállási időt vállal. A jótállási idő alatt Szállító köteles a
szállitott terméket 24 órán belül (amely termékeknél ez a 2. sz. mellékletben szerepel)
kijavítani. .

1.24 A kicserélt vagy kijavított árukra vonatkozóan a jótállási ídő újrakezdődik azon a
napon, amikor a Megrendelő számára kielégitő módon a csere vagy a kijavitás
megtörténik. A jótállási időt a szállitandó áruknak csak a csere vagy kijavítás által
érintett részére vonatkozóan kell meghosszabbítani.

1.25 Ha meghibásodás történik vagy sérülés fordul elő a jótállási idő alatt, a Megrendelő
köteles felszólitást küldeni a Szállitónak. Ha a Szállító nem javítja ki a híbát vagy nem
hozza helyre a sérülési a felszólitásban megadott határidőre, a Megrendelő jogosult
arra, hogy

1.25.1 saját maga javitsa ki a híbát vagy hozza helyre a sérülést;
1.25.2 valaki mást bizzon meg a munka elvégzésére a Szállító kockázatára és költségére;
1.25.3 elálljon a szerződéstől.
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ÉRTESiTÉSEK

A feleknek a Szerzödés szerint egymáshoz intézendö közléseiket az alábbi személyek részére,

az alábbi cimre kell eljuttatniuk:

A Szállitó részére:

Szervezet:

Címzett:

Cím:

Telefonszám:

Fax:

A Megrendelö részére:

Szervezet:

Címzett:

Cim:

Telefonszám:

Fax:

M-U- T Hungária Kft.

Jámbor László

2851 Környe, Iparcentrum 3.

34-573-302

34-573-310

Györ Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társulás Munkaszervezete

Tóth Árpad

9028 Györ, Rozgonyi u. 44.

96 -501-298

96-501-299

A SZERZÖDÉS MÓDOsiT ÁSA

1.26 jelen szerzödés módositása kizárólag a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben, a
Kbt. 30. § (1) bekezdésben elöírt közzétételi kötelezettség figyelembe vételévei,
írásban lehetséges.

ESETLEGES JOGVITÁK

1.27 A felek a szerződés teljesitése során felmerült vitáikat igyekszenek békés úton
rendezni. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek
eredményre, jogorvoslati kérelmük elbirálására a rendes birósági fórumot választják,
amely a hatásköri szabályoktóI függöen a Györi Városi Biróság, vagy a Györi
Törvényszék illetékességének kikötésé! jelenti.

1.28 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.

1.29 Szállító minden alvállalkozójáért, megbizottjáért, teljesitési segédjéért úgy felel,
mintha maga teljesített volna. Szá1litó teljesitésében a Kbt. 128. § (2) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelöen vehet részt az ajánlatban megjelölt helyett más
alvállalkozó.
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EGYES RENDELKEZESEK

1.30 Szállító köteles a jelen szerződés teljesitésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Szállitó - a
megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett- a jelen szerződés
időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi
szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott €lS az új adatok, valamint a
változás hatályának megjelölésével.

1.31 Szállító a jelen szerződés teljesitésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban
köteles Megrendelöt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

1.32 Szállító a szerződés teljesítése során nem fizethet kí, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésévei összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

1.33 A szerződés teljesítése során a Kbl. 128. §-tól a a Kbt. 131. §-ig terjedő
rendelkezések értelemszerűen irányadók.

1.34 Külföldi adóilletőségű Szállitó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az iIIetősége szerinti adó hatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

SZERZÖDES MELLEKLETEI
1.sz. mellé ket: Részletes árajánlat
2.sz. melléklet: Müszaki leírás Szállító (nyertes ajánlattevő) által kitöltve

SZERZÖDESIPELDÁNYOK

1.35 A jelen Szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 példányaMegrendelőt, 1
példany a Szallítót illeti.

L
L

Györ, 2012. december 14.

Megrendelő

képviseletében:

Környe, 2012. december 14.
., ,

JA H'

I M~U-T Hungaria Kft.

Szállító

képviseletében: Mike Ferenc


