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- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbí feltételekkel.

I. Előzmények

Felek előzményként rögzítik, hogy Vevő, mint ajánlatkérő aközbeszerzésekről szőIő 2015.
évi CXLilI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folyatott le,

"Takarítógép beszerzés a Budapesti Nagybani Piac Zrt, részére IIll tiárgyban, amelynek
tekintetében Eladót hirdette ki nyertesnek.

I.1,. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkával
kapcsolatban az ajanlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, Vevő
követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljarás során az elvégzendő
munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt,
minden az ajánlattételhez szükséges váIaszi, információt megkapott, a szerződés
rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magéranézxe kötelezőnek elfogadja. Eladó ajénlata a
jelen szerző dés 2. számú mellékletét kepezí.

I.2. EIadő a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szetződés aláírását
követően ő viseli annak jogkövetkezményét, amely aközbeszerzési eljárás során keletkezett
dokumentációkban (ide értve ktilönösen, de nem hjzárőIagosat a közbeszerzési
dokumentáciőt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott követelmények
olyan hiányosságából, hibájából adódik, melyet neki a tőle elvárhatő szakmai gondosság
mellett észlelnie kellett volna, de a szerződés megkötését megelőzően nem jelzett. Eladó
kötelezettséget vállal a teljesítós teljességéért és hiánytalanságáért, ide értve azon elemeket is,
amelyek a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában a szeruődés megkötésével zaniő
beszerzési eljarásban, illetve szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb
dokumentumokban előírásra nem kerültek, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak
a szerződés teljes köni teljesítéséhez.

I.3. A jelen szeruődésben nem szabályozolt kérdésekben a Kbt., a Polgrári Törvénykönyvről



szőlő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). lalamint egréb kapcsolodó jogszabályok
rendelkezéset az irányadók. A közbeszerzési eljárás során keletkezen dt,,kumentációkban,
továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki. szakmai tartaltlnl egr nrást kölcsönösen
kiegészíti és magyarázza. Amennyiben a kőzbeszerzési ellárás során keletkezett
dokumentációk, továbbá az ajánlatban meghatározott nlűszaki. szaknle: tartalom eltérést,
ellentmondást tartalmaz, a\<kor minden esetben Vevő számára keir ezobb megoldás az
irányadó.

Ilyen előzmények után Felek az alábbiak szerint állapodnak meg,

II. Aszerződés tárgya és a teljesítése

[.1. Jelen adásvételi szerződés alapjén Eladó váIlalja, hogy 1 db. új FIMAP Fimap4
takaritőgwet (a továbbiakban: takaútőgep) száIlít le a III.1. pontban megjelölt vételár
ellenében Vevő részéte a vele előzetesen egyeáetett időpontban.

II.2. Eladónak a szerződés tárgyát képező takarítógépet a szeruődéskötéstől számított 16

héten belül kell leszáIlítania Vevőnek.

II.3. Amennyiben Eladó nem tesz eleget határidőben száIlítási kötelezettségének, úgy neki
felróható késedelem esetén köteles a szerződés III.1. pontjában meghatánozoí. nettó vételaí 5
Yo-ának megfelelő késedelmi kötbért fizetti a késedelem minden megkezdett hetere. A
késedelmi kötbér legmagasabb mértéke a III.1. pontban megltatározott nettó vételár 2a Yo-a.
Eladó késedelmes teljesítése esetén Vevő minden további jogkövetkezmény néllnil azonnali
hatállyal elállhat a szerződéstől. Amennyiben Vevő előző okból eláll a szerződéstől, akkor
Eladó köteles megtéríteni Vevő minden, az elállás időpontjáig a közbeszerzési eIjárásban, és
az annak eredményeként kötött szerződéssel kapcsolatban felmerült költségét.

I|,4, A teljesítés helye Vevő székhelye (1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.). A teljesítés
részeként Eladó köteles betanítani Vevő kijelölt munkavállalőit a takarítógép kezelésére. A
betanítás költségét a III.1. pontban meg}tatározott vételár magábarl, foglalja.

II.5. Felek a szerződés teljesítését Eladó készre-jelentésében megjelölt időpontra a Vevő
áItall<ttűzöttátadás-áwételieljarássoránállapítjákmeg.

II.6. Eladó jogosult aII.2. pontban megjelölt határídő előtt teljesíteti azzal, hogy ebben az
esetben köteles erről Vevőt a várhatő teljesítés időpontját megelőző hiárom munkanapon beltil
tájékoztatni és az átadás-átvétel időpontját előzetesen egyezetni.

ilI. Vételár

ilI.1. Eladót szerződésszerú teljesítóse esetén 33.900.000 Ft + a számla kiállításakor
esedékes áfa, azaz harminchárommillió-kilencszázezer Ft t a szátmla kiállításakor esedékes
áfavételár illeti meg.

III.2. A vételár tartalmazza a gyártás, szálIítás,II.4. pont szerinti betanítás díját, valamint
Eladó oldalián a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi egyéb költséget.
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IV. Pénzügyi és fizetési feltételek

rV.1. A vállalkozői díj kifizetése számia ellenében történik eseti megrendelésenként, csak

az adolt munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően. AZ AFA
.fizetésének rendje eseti megrendeléseként kerül meghatározásra Felek egyeztetését követően.

Iv.2. Vevő a teljesítési gazolás alapjánkiállított számlakifizetésére olyképpen köteles, hogY

az átlta1ástEladó Citibank Zrt. pérutntézetnéIvezetett 10800014-10000006-10716725 számű

szárriájéra a Kbt. 135. §, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a szílmla Vevő

áItalikéÁezvételétkövető 30 napon belül teljesíti. A fizetésre egyebekben irányadó az Art.

361'\. §-a.

IV.3, Eladó az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolásban foglaltak szerint,

cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabáIyi rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazOlással

egyező összegú, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát állít ki,

IY.4, Felek rögzitlk, hogy Eladó
a) nern liztthet" i]ietr,e sziiruoilr;tt e1 it szerziidé.c tei1 esítésér,tl i_lsszeiüggésber: ol3,,;rn

kötrtségeket. arnel3,ek a KLrf " 6:, § { ] } bekezriés lri p*nt ku;,kb) alpontjii szerintt

íeltételeknek nem niegielelő tár.laság t*kirrt*t*lr*n nr*riilrlek f"el" és arrl*l_vck Eladó

adóköteles jövedelmének csökkentésóre alkalmasak;
b) köteles a szerződés teljesítósének teljes időtartama alatt tulajdcnosi szerkezetét

Megrendelő számara megismerhetővé teruli és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti

iigzl etekrő l Me grenclelőt hal adékt alarul é rte síti.

tV.5. Késedelmes fizetés esetén Eladó Vevőnek késedelmi kamatot számithat fel, melYnek

mértéke a Ptk. rendelkezéseinek felel meg.

rV.6. A külfrldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghaíalmazást

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság kÖzvetlenÜl

beszerezhetEladóra vonatkozó adatokat az orczágokközötti jogsegély igénybevétele nélkiil.

V. Eladókötelezettségei

V.1. Eladó Vevő utasításai szerint köteles eljrárni a szerződés teljesítése során. Az utasítás

nem terjedhet ki a munka megszervezésere, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

v.2. Eladó a nem szakszerú munkavégzésből eredő karokért teljes körű felelősséggel

tartozik.

V,3. Eladó a takarítógép jótállási idő alatt bekövetkező btírmilyen meghibásodása esetén a

hiba neki történő bejelentésétől számított24 őránbelül takarítógép javittatásátmegkezdi.

\II. Jótátlás, szavatosság

VI.1. Eladó kijelenti, hogy a szerződés II.1. pontjában meghatározott takadtógéPet I.

osáályu minőségbenszállitja le Vevő tészére,

vl.z. A takarítógépre vonatkozó jótállási időtartam a teljesítésigazolás kiállÍtásátÓl

kezdődik. A jótálb;i kötelezettség időtartama 24 hőnap, továbbá Eladó kötelezi rnagát, hogy

líz évtg biziosítja a takaÁtőgép tartozék- és alkatrészellátását, és javítását. A jótálláSi



kötelezettség nem zága kt és nem is korlátozza E|adő jogszabályon alapuló szavatossági
kötelezettségét.

VI.3. Amennyiben Eladó a neki bejelentett hibát jogszení kötelezettsége ellenére Vevő
igénye szerint nem sziinteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, vagy kötelezettségétvitatla,
akkor Vevő jogosult a munkát Eladó költségére más vállalkozóval elvégeáetni. A javítás

(pótlás) költségét Eladó utólag nem vitathatja.

VI.4. A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve
kic serélé s telj esítésének időpontj átől kezdő dően új ra indul.

\aII. Megrendelő iogai és kötelezettségei

Vu.1. A takadtógépre a vételár teljes kielégítéséig elidegenítési és terhelési tilalom á11 fenn
Eladó javára; Vevő azt meglerhelni, záIogba adni, hasznáIatáí, másnak átengedni nem
jogosult. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségét megszegi, köteles Eladó ebből eredő kárát
megtédteni.

VII.2. Vevő váILaIja, hogy a jótállási időszak alalt az áttadolt kezelési ós karbantartási leírás,
valamint az egyéb műszaki dokumentáció feltételeit, előírásait betartla.

VIII. Felekegyüttműködése,titoktartás

VIII.I. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szeruődésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően
haladéktalanul és lehetőség szerint írásban (fax, email útjan) tájékoztatjak egymást minden
olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) és változásról, amely a teljesítésre hatással lehet.

YIII.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevőt haladéktalanul értesíti abban az esetben,

ha a szerződés maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, valamint ha ellene,
illetőleg alváIlalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

VIII.3. Eladó ugyancsak haladéktalarrul köteles Vevőt értesíteni, ha a jelen szerződés
maradéktalan teljesítését megelőzően ná|a vagy alváLlalkozőiáná| tagváItozásra, illetve
jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruhéaására,: áttszállására, továbbá átalakllásra
(egyesülés, szétválás) kerül sor, Eladó felelős az,értes{tes elmulasztásából eredő káíért.

VIII.4. Vevő által kapcsolattartásra kijelölt ,r.rnérr, "';'; 
';

név:
telefon:
e-mail:
mobiltelefon:

klucsik zoltán
+36-1-814-5300
klucsik. zo l tan@nagybani . hu
+36-30-645-8093

Eladó áItaI a kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

név:
telefon:
e-mail:
mobiltelefon:

Andréka Zoltán
+36 1 2263277
glob al service@t-online. hu
+36-20-553-9388

,A



VIII.5. Eladó képviselője jogosult Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai

gyakorlása érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, Vevő képviselőjével a
kapcsolatot tartati, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást

VIII.6. A képviselő szeméIyében, illetve telefonszámában, e-mall címében történő vá|tozásről
Eladó köteles Vevőt 24 őranbelül írásban (levélben, e-mailben) tájékoztatnÍ.

VIII.7. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a

teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, iúzletí titokként kezellk. Ez
nem vonatkoztkaríaazínformáciőra, amely titokban tartását jogszabáIy nem teszi lehetővé.

IX. Zárő rendelkezések

IX.l. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszeruésehŐl szólÓ

2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb, kapcsolódó
j o gszab áIy ok rend elkez ései az irányadók.

IX.z. Felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen 30 napon belül békés

űton, tárgyalások útjan kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírősághoz, ha a

tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

IX.3, Jelen szerződés elváIaszthatatlan részét képezik az I-2. sz. mellékletek, abban az

esetben is, ha nem kerülnek fizikailag csatolásra jelen szerződéshez.

Jelen szerződés a mindkét fel által történő aláításáú. követő napon lép hatályba.

Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jővéÚ7agyőIag cégszerűen
aláirták.

Budapest, 2016. decemberhó 16.

Eladó
Budapesti Nagybani

képviseletében
Há.zíZoltán

képviseletében
Andréka Zoltán

Mellékletek:
1. számímelléklet: ajánlatí felhívás, dokumentáció és egyéb közbeszerzési dokumentumok
2. számímelléklet: Eladó ajáÁata
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Kommunális seprőgép

Atal<aritógép feladata a budapesti zöldség-gyümölcs nagybani piac 32 hektáros területén, a
tÖbb rnint l80 000 rnl burkolt közlekedési útfeli.iletérrek, és a termelőí és vevő palkolóirrak
tisztán tartása, sepróse. A piac teruletén kőzel 30 000 in2 -en nrűködő keresi<eclelrni, és
Iogisáikai raktar miatt összetett manoverezésre is alkalmasnak kell lerrnie a r:agy seprö
teljesítrnény követelménye mellett is. A nagybani piac 25 éves fennállása óta használ
Professzionális szívÓ-seprő célgépeket, így nagy üzemeltetési tapasztalattal rcnclelkezik a
speciális piaci körülményeknek leginkább nregfelelő mrirrkagépek tekintetében.

' Na$í méretŰ, és nagy ltapacitású konrmrrnális seprőgép elsősorban a nagy feliilet takarítá§i
feladatainak nregoldásáta, - MEGF§LEL!

' NaBí teljesítményű t'elszívó motor, arnely felszedi a szetnetet, lrulladékot, törmeléket és a
gY'tÍjtÖtattályba továbbítja(kiziu.ó ok u liftes kon-teioros íachrc!ógia). - níEGFELEL!

' F'eleljen meg az EU-ban hatálps legszigorubb enrissziós normáknak. - iVTEGFEi-EI-1
o Fokozatmentes hidrauükus meghajtás - 1VEEGFELELI
o Fűthető, szűrővel elláÉott túlnyomásos kabin - NíECF'ELELI
o szelvokormány - NíEGI|EL§L!
o 3 tányérkefés ,,Yarió'' kivitel _ IvtECFELilt l
, Összkerék l<ormárryzás - MEGF'ELEL!
. tolatólámpa és hátsó ködtámpa - i\{trGF'EL§I-!
c Rozsd*mentes tartáIy - MEGFELEF,!
o Kényelmes és ergonomikus kialakítású vezetőfülke - MEGFELELIe Minimum 3000 literes, hidraulikusan emethető hulladékgyűjtő tartály, amely

lrontónerbe közvetlenül üdthető - MEGFtrLEL! (3500 LlT'trR}
e Klímaberendezés, többfokozatú ventilátor, fiÍtés - MEGFEí,ELIg Megbízhatő szervizháttór, 24 őrán belüti javítás megkezdési garanciával - NíEGFEí,Ei,1o Piaci térburlrolaton a lrefelropás rnértélrének megadása (hány üzernóránként cseréIendő)

400 ÜZE${ÓRA
e 1 db gyári seprőkefe áránakmtgadása

OLDALK fr F-E 49.5i}ü,- rr+ÁratB B, §{ÖZFoFiT, í í{E FB 1 {}9. (}B0,- FT+{ p.;17p g
e §árga villogó - F,íEüFELEí,!
a vezetőlúlkébe szerelt rádió - foíECFilí-&E l
. l{ötelező 24 liónap garalrcia - iVíEG§TELtrLl

Teclrnii<ai adatok _E§_!tl,a.§ FíMAP4
Munkakapacitás ( rn2íh

Munkaszólesség két oidalkefével

Meglrajtórnotor

§ebessógtartomírny (t<m/}:)

Max. :nun§<avégzési sebessóg (}<m/tl)

Szennytal,tály t<apacitás { tít )
3ert,lirqrrési nragas ság {*T *r}

25 000 m2lh

r:rin.2000 rnm

min. elektro111os, v.
rlin, E U5-es cl ízelttrotor

2_5-50
n l(U-lJ

nrin, 3000 l

Itli:r. 1500 n:rii

44 000 m2lir

222a mm (+vairo [<eíb)

EU5

zl0 kin/ór,a
20 kn/ói,a
3500 1iter

l800 r-tlirr

l.
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