ADASVETELI SZERZ6DES
(l L r6szaiAnlati korre)
Amely l6trejott egyr6szrol
Szombathely Megyei Jogf Varos Polgarmesteri Hivatala
tovabbiakban, mint Vev6
Szekhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3
Statisztikai szemjel: 1 5421 137 -841 1 -325-18
Adoszama: 1 5421 137 -2-1 B
Banksz6mlaszama; 1 091 8001-00000129-17260008
Szamlavezet6 p6nzint6zete: Unicredit Bank Hungary Zrt
Kepviseli: Dr. Kerolyi Akos jegYzo
mes16szrol

V6gh Aubhez Kft.
tovabbiakban, mint Elad6
526khelye: 9700 Szombathely, Csaba u. 10.
C6gjegyz6kszama: 1 809000339
Ad6szAma: 10404704-2-18
BankszamlaszAma: 1 0300002-28000879-00003285
Szemlavezeto penzint6zete: MKB Bank
K6pviseli: V6gh Zsuzsanna
Telefon: 0694/513-373
Telefax: 0694/513-376
E-mail: rvajkovics@veghauto.hu
Kapcsolattart6: Vajkovics Rich6rd
kozdtt a mai napon az alabbiak szerint:
L El6zm6nyek

1.'1. Felek el6zm6nyk6nt rogzitik, hogy a Vevo kozbeszerz6si elj6rest foiytatott le
Poqermesteri Hiuatala reszere
"szombathely Mi:gyei
beszerz'se, adesv'teli szerz'des keret'ben " tergyban, amely
szemdlyg'pjArnivei
-li
reszaj6nlati kor6nek nyertese az Elad6 lett. Ennek megfelel6en a lelek az
eljAras
alebbi szerzodest kotik meg egymassal

Jogl V'ros

ll. A szerz6d6s targya

2.1. A Vev6 a jelen szerzodes aleiftsAval megrendeli az Elad'lol a lvl0szaki
Leirasban ('1. szim0 mell6klet) r6szletesen meghatarozott jarm(vek Vev6 r6sz6re
tdri6no beszerzes6t, leszhllit6s6t, ozembe helyezeset a jelen szerzod6sben foglalt
felt6telek szerint.

2.2. Az Elad6 a jelen szerz6d6s aleir6saval vallalja, hogy a Vev6 6ltal ig6nyelt a
Mr:lszaki Leirasban r6szletesen meghaterozoit j6rm(veket a jelen szerzodesben
foglaltak szerint a Vev6 r6szere beszerzi, leszallitja 6s Uzembe helyezi
2.3. Az Elado koteles a jarmiivek eseieben a forgalmi enged6lyt elso tulajdonosi
bejegyzessel a Vev6 nev6re kiallitva, 6rv6nyes m0szaki vizsg6val, a szllks6ges
hat6sagi jelzesekkel ellatva atadni

lll. A teljesit6s helye 6s hatarideie

k6pez6 j6rmijveket a Vevo altal
meghatarozoii helyre (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.) koteles szallitani,

3.1. Az Flad6

a jelen szerzodes tafgyat

6s a tovebbi sze126d6ses kotelezetts6g6t ott teljesiteni.

3.2. A Felek rogzitik, hogy az Elad6 legk6sobb a szerzod6skdi6st6l szemitolt 22
heten belul koteles a ielen szerz6des targyat k6pezo szem6lyg6pjarm0veket a Vev6
birtokaba adni oly m6don, hogy a szem6lyg6pj6rm( azonnali hasznalatenak sem
technikai, sem pedig egy6b akadalya nem lehet. A birtokbaadas megtortentet felek
jegyz6kdnyvben rdgzitik.
birtokbaadasa a szem6lyg6pj6rm6nek, valamint a sz6llit6seval, lizembe
helyez6sevel, a kapcsol6d6 iratoknak a Vev6 megjelolt kepvisel6je r6sz6re toft6n6
atadasaval tort6nik. A Vev6 a ieljesit6s igazol6st kiad6 szem6ly esetleges
valtozasa16l Eladot a valtozest koveto 3 munkanapon belUl iresban 6rtesiti.

3.3.

A

3.4. A

szem6lyg6pjermr:j birtokba adasat kovet6en Vev6 megkezdi a
szemelyg6pjarmr:i esetleges nyilt, vagy nyilvanval6 hibaki6l, hianyossagokt6l val6
mentessdg6nek megvizsg6l6s6t. A Kbt. 130. S (1) bekezd6se szerint a Vevonek a
megvizsgAlasra 15 nap 6ll rendelkez6s6re. Ezen idotadamon belill koteles Vev6 a
teljesit6sigazol6s kiellitesera, avagy az 6szlelt hienyoss6gok, hibAk megjeldl6sere.
3.5. Az Elad6 a teljesiiesi igazol6s kibocsatesat kovetoen jogosult a jelen szerz6d6s
4.1. pontjaban megjeldlt ellen6rt6kr6l szemlet kiellitani.
3.6. A Feiek rogzitik, hogy az Elad6 rejtett hibakert fennell6 szavaiossegi 6s j6tallasi
felel6ssege a teljesit6siigazolas kibocsatesa eset6n is fennall.

lV. Fizet6si felt6telek

Felek megellapodnak, hogy a jelen szerzod6s targy6t k6pezo jarmiivek
v6telirra: nett6 14.639.514,- Ft + Afa. A felek rogzitik, hogy a v6telar teljes kor(,
vagyis mag6ban foglal minden elad6i kifizet6si ig6nyt. A v6tel6r tehai minden olyan
feladat elvegz6s6t, feltetel teljesites6t 6s azok k6lts6get lad.almazza, amely a
kozbeszerz6si eljeras so16n kiadott, vagy keletkezett dokument6ci6k barmely
resz6b6l, rendelkez6s6bol megallapithat6an a ielen szerz6d6s teljesit6s6hez

4.1.

A

sziikseges.

laftalmazza killOndsen az Elad6nak a szerzod6s megkot6s6vel 6s a
szerz6d6s Argyet kepezo szem6lyg6pjarmii forgalomba helyez6s6vel (ide6rtve
kLll6nosen, de nem kizar6lagosan az esetlegesen szilks6ges szakhal6sagi
hozziijarulasok, enged6lyek kolts6geit, a regisztraci6s ad6t, stb.) kapcsolatos
koltsegeit 6s az efiolyamkockezatot, valamint a forgalmi enged6ly es a torzskdnyv
beszerz6s6vel, valamint a rendszdmmal kapcsolaios kdltsegeket.

A v6telar

4.2. A vejele( latlalmazza az Elad6 jelen szerz6des teliesit6se 6rdek6ben felmerirlt
valamennyi kolts6g6t 6s kiadesat is, kirldnos iekintettel a jelen szerz6d6s i6rgyat
k6pez6 jarm(vek ellen6ft6kere, ad6- vem kdltsegekre, illetve a szerzodes lll 31
pontj6ban megjelolt helyre tort6no szallitdsenak, Uzembe-, forgalomba helyezes6nek
kolts6g6i, valamint mindazokai a koltsegeket, amelyek a szerz6d6s teljes kort
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megval6sitasehoz, a garanciAlis kdtelezetts6gek teljesit6s6hez (az alkatreszek,
tartoz6kok garancialis biztositAsa, assistance szolgaltates dija) szLiks6ges, kiv6ve a
vagyonszerz6si illet6ket 6s a kotelez6 biztosit6s kOltsegeit.

4.3. A szolgeltat6sok AFA tartalmera 6s megfizet6s6re vonatkoz6an a felek

a

mindenkori ad6jogszab6iyok szerini jernak el.

4.4. Az Elado a v6ielar vonatkozesaban a teljesit6st kovetoen egy db sz6mla
beny[rjtesara jogosult. A teljesit6si igazol6 okiraiok a sz6mla mell6klet6t kell, hogy
kepezzek. A szerzod6s 6s a kifizet6sek p6nzneme a magyar forint. A szez6desszerr:1
es a jogszabalyoknak megfelelo szamla (6s mell6kletei) Vevo eltali k6zhezv6iel6tol
sz6miloii 30 napon beliil, atutalessal kerul kiegyenlitesre figyelemmel a vonatkoz6
jogszabalyi rendelkez6sekre: a Kbt. 130.S (1) 6s (6) bekezd6s, Ptk.6;130.S (1)
bekezd6s, az Art. 36/4 S.

4.5. Az Elad6 a v6teler vonatkozesaban a szemla benyojtasara kizar6lag jelen
szerzodds ll.6s lll. pontjaban leinak teljes,tdse uten jogosult.
A jarm0vek eseteben a szamla kifizet6s6nek tovabbi feltetele a forgalmi engedely
Vevonek idd6no atadesa is. A forgalmi engedely Vev6nek tort6n6 atadas
elmarad6sa eset6n a Vev6 jogosult a sz6mla kifizet6s6t mindaddig megiagadni,
amig a forgalmi engedely Vevonek t0rt6n6 etadAsa meg nem tort6nt.

4.6.

A

sikeres 6tadas-etv6telhez az eloift m(szaki dokument6ci6 atadasa is

sz0kseges.

4.7. Arnennyiben a Vevo a v6telar megfizet6s6vel k6sedelembe esik, abban az
esetben kdteles Elad6 r6sz6re az esed6kess6g napj6t6l a fizeies napjaig teriedo
id6szakra a Ptk.6:155. S (1)-(2) bekezd6s6ben rdgzitett m6rt6kr:1 k6sedelmi kamatot
fizetni.

4.8. Az Elad6 a szerzod6sben rogzitetteken feliil semmilyen tovabbi k0lts6gre nem
tarthai ig6nyi. Az Elad6 tudomesul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a
vetelarat alulprognosztizalta, az ebb6l eredo pluszkolts6geket, kiaddsokat stb. nem
h6fithatja at a Vev6re, 6s ez nem mentesiii a szerzod6sszerl1 teljesit6si
kdtelezettseg al6l.
4.9. Az Elad6 tudomesul veszi, hogy

a)

nem fizethei, illetve nem szemolhat

el a

szerz6d6s teljesit6s6vel
osszefugg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k)
pontja szerinii felteteleknek nem megfelel6 tArsas6g iekinteteben

merUlnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csdkkent6s6re
alkalmasak;
a szerzod6s teljesitds6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a
c) pont szerinti
Vev6 szem6ra koteles megismerhet6ve tenni 6s
iigyletekr6l Vevot halad6ktalanul 6rtesiteni.
c1.) az Eladoban kozvetetten vagy kcjzvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni

b)

a

reszeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly, vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben fennall az 56 S (1)
bekezd6s k) pontjeban meghaterozott valamely feli6tel
c2.) az Elado kdzvetetten vagy kozvetlenrjl 25%-ot meghalado tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly, vagy szemelyes joga

szerint jogk6pes szervezetben, amely tekiniet6ben fenn6ll az 56. S (1)
bekezd6s k) pontjeban meghatarozott valamely feltetel.

a Kbt. 130. S- a szerinti szamlej6nak a Vev6
aliali kifizet6se az Art. 36/,4. S haielya ale esik, ez6rt a kiallitott szAmlehoz - ha az
Elad6 nem szerepel a koztartozesmentes ad6z6i adatb6zisban -, minden esetben
csaiolnia kell az ellami ad6hat6sag 6s v6mhat6seg altal kibocsatott, a szamla

4.'10. Az Elad6 a teljesit6srdl kiallitott

kiegyenlites6nek deiumat6l szamitott harminc napt6ri napnal nem 169ebbi nemleges
(egyUttes) ad6igazolasat.
4.11. A Vevo felhivja az Elado figyelm6t, hogy jelen szerzod6s alapjan az Elad6nak
az alvallalkozoj6t (alvallalkoz6it) taj6koztatni kell a116l, hogy a kozottuk l6treiott
szeE6des 6s ennek teljesit6se eset6n a kitizetes az Art. 36/,q.S rendelkez6seinek
hat6lya ale iariozik.
4.12. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerz6d6s fenti fendelkezese az Art. 36iA
(2) bekezdes szerinti taj6koztatasnak minosol az ad6igazobs vonaikozasaban.

S

V. A Felek jogai 6s kiitelezetts6gei
5.1. Az Elad6 koleles a jelen sze126d6s t6rgyat k6pezo szem6lyg6pjarmiiveket a 3.2.
pontban meghatarozott hat6rid6n bellil
kozbeszerz6si eljdr6s sofdn
meghai6rozottak szerint a Vev6 altal meghatafozoii helyre sz6llitani 6s ott 6tadasetveteli elj6r6s ritj6n a Vev6 biftokeba adni. A szem6lyg6pj6rmfi tulajdonjoga a
teljesit6si igazolas kibocsetasaval sz6ll 6t a Vev6re. A Felek rdgzitik azonban, hogy
Vevo a birtokbaadas idopontj6t6l kezdve jogosuli a szem6lyg6pjdrrm( hasznelatafa,
kip16balesara 6s kdteles terheinek visel6s6re.

a

5.2. Az Elad6 koteles a Vev6t a teliesit6s verhat6 idejer6l legal6bb 5 munkanappal
megel6z6en 6rtesiteni.

Az Elad6 a szerz6d6s teljesit6sekor koteles a Vev6t irdsban taj6koztatni a jelen

szerzodes tergy6t kepezo jArm(vek 16nyeges tulajdonsagai161 6s az iizemeltet6s6vel
kapcsolatos kovetelm6nyekrol, tovabbe kdteles a rendeltet6sszeru 6s biztonsagos
hasznelatehoz, felhasznalesahoz szllks6ges mindennemii taj6koztatast 6s
inform6ci6t is megadni.
5.3. Az Elado a szem6lyg6pjarm(vet kOieles ilzembe 6s forgalomba helyezni.

a

szem6lyg6pjArmiivek uzembe es forgalomba helyez6s6hez
szrjks6ges hat6sagi enged6lyek beszerz6s6re, vizsgak elv6gz6s6re, amelyek Vevo
resz6re tort6no etad6sa jelen szerzod6s szerzod6sszerfi teljesites6nek felt6tele. A
jelen szerzod6s szerzod6sszer0 teljesit6s6nek tovabbi felt6tele, hogy a

Elado koteles

szem6lyg6pj6rm(vek

a jelen

szerz6d6s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezo

Dokumentecioban foglalt mr:jszaki lei16sban rdgzitetteknek ieljes m6ri6kben eleget
iegyen.
5.4. Az Elado koteles a jarmiivek beuzemel6s6re, valamint a helyszini betanitasera
is. A betanites idrgyi felteteleii (pl. helyis6g, informatikai rendszer) a Vevo a teljesit6s
helv6n biztositia.

5.5. A szerzod6s szerinii k6sedelmes teliesit6s eset6n az EIad6 k6sedelmi kotber
fizetes6re koteles, amelynek m6rt6ke a nett6 v6teler 1 %lnap. l\ k6sedelmi kotb6r
dsszege maximum 30 napig kerul felszemitasra, ezt kovei6en a Vev6 jogosult a
szerzod6si6l egyoldali jognyilatkozattal el6llni, illetve azt felmondani.
5.6. A szerz6d6s meghi0sulasa eset6n az Elad6 a netto u1e|fir 2jak-nak megfelel6
osszegU meghirisul6si kotb6r fizet6s6re koteles.
5.7. Az Elado szavatol az6d, hogy harmadik szem6lynek a jelen szerz6d6s targy6t
k6pez6 jdrm(vek tekintet6ben nincs olyan joga, amely a Vev6 tulajdonszerz6set
akadely ozza v agy ko r elazza.
I

Az Elad6 szavaiol tovAbbA aze( is, hogy a jelen szerz6d6s t6rgyat k6pezo jafmilvek
a rendeltet6sszef( 6s biztonsagos hasznalatra minden tovabbi felt6tel n6lkul
alkalmas.

5.8. A szerzod6st a Kb| 128. S-anak (1) bekezd6se alapjen az Elad6nak- a jelen
pontban iftak kiv6televel- onell6an kell teljesitenie.

Az Elad6k6nt szetz6dS fel teljesites6ben a Kb| 128. S-6nak (2)-(a) bekezd6seiben
foglaltakra tekintettel koleles kdzremiikodni az olyan alvallalkoz6 6s szakember,
amely a kozbeszerz6si eljar6sban r6szt vett az ajanbfiev6 alkalmassagenak
igazolaseban. Az aj6nlattevo koieles az aj6nlatk6r6nek a teljesit6s soren minden
olyan - akar a kor6bban megjelcilt alvallalkoz6 helyett ig6nybe venni kivant alv6llalkoz6 bevoneset bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg 6s a
bejelent6ssel egyuit nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az ellala ig6nybe venni kivant
alvallalkoz6 nem ell az 56. S - valamint, ha a megel6z6 kozbeszerz6si elj6rasban azt
ajanlatk6ro el6irta, az 57. S - szerinti kiz6r6 okok hatalya alatt.
5.9. Ha a Vev6 szerint a szallitott jarm0vek nem felelnek meg a szerzddesben foglali
kovetelm6nyeknek, akkor az al6bbiakat k6rheti:
a.) elsosorban
a Vev6 valaszt6sa szerint ktavitast vagy kicser6l6st
kovetelhet, kiv6ve, ha a valasztott szavatossagi ig6nyteljesii6s lehetetlen,
m6sik szavatossagi ig6ny teljesites6vel
vagy ha az Elad6nak
osszehasonlitva aranyialan tobbletkolis6get eredm6nyezne, tigyelembe v6ve
a sz6llitott jermr:ivek hib6tlan ellapotban k6pviselt ertek6t, a szerzod6sszeg6s
s0yat, 6s a szavatoss6gijog ieljesitett, a Vevonek okozott kenyelmetlens6get
b.) ha az Elado a kijavitast, illetve a kicser6l6st a megadott 6sszer0 hatarid6n
belirl nem vdrllalja, vagy e kotelezetts6genek nem tud eleget tenni * a Vev6
v6laszt6sa szerint -elellhat a szerzod6st6l. Jelent6ktelen hiba miatt elellasnak
nincs helye. Amennyiben az Elad6 m6r r6szben teljesitett, a Vev6 az elellest
csak a fennmarad6 rdsz tekinteteben gyakorolhatja.

*

-

a

a hiba
- a hiba, valamint
kdzlese mellett - a Vevo jogosult a 4
a

A Felek rogzitik, hogy a kijavitasra vonatkozd igeny eset6n
kijavitesera meghat6rozott haterid6 egyidejij
pontban meghatarozoit nett6 v6lelar legfeljebb
kijaviteseig tdrt6n6 visszatadesara.

1
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-enak a hiba marad6ktalan

Az Elad6 a visszatarias jogszer0 gyakodasa esei6n k6sedelmi kamatot 6s kaft6rit6st
nem kovetelhet, koteles tov6bbd a hibat saj6t kolts6g6n a Vevo eltal t(zott hateridd
lejert6ig kijavitani.

5.10. A Felek kotelesek egymAst minden olyan koriilm6nyrdl halad6ktalanul
6rtesitenj, amely a jelen szerzod6s eredmenyess6g6t, vagy kello id6re val6
elvegz6s6t veszelyezteti, vagy gatolja. Az 6rtesites elmulaszi6s6b6l eredo kar6rt a
mulaszt6 f6l felelos.
5.11. Az Elad6 koteles a Vev6nek a teljesii6s sor6n minden olyan - akar a korebban
megjeldlt alvellalkoz6 helyett ig6nybe venni kivant alvallalkoz6 bevonas6t
bejelen'ieni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg 6s a bejelentessel egyutt
nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az all. .la ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem ell a
megelozo kdzbeszerz6si eljerasban el6irt kiza16 okok hat6lya alatt.

-

5.12. Az olyan avellalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban: alvellalkoz6) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerz6si eljarasban r6szt vett nyertes ajanlattev6
alkalmass.eganak igazolesaban, csak a Vevo hozziieruhsaval6s abban az esetben
vehei r6szi a teljesit6sben mAs alv6llalkoz6, ha a szerzod6skdt6st kovetoen - a
beallott l6nyeges
szerz6d6skdi6skor elore nem lathat6 ok kovetkezt6ben
korillm6ny, vagy az aluellalkozo bizonyithat6 hibas teljesit6se miatt a szerz6d6s vagy
annak egy resze nem lenne teljesitheto a megjelolt alvallalkoz6val, 6s ha a nyertes
ajenlattevo az
alvellalkoz6val egyutt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelm6nyeknek, melyeknek az Elad6 a kozbeszerz6si eljarAsban az adott
atuallalkoz6val egyiiii felelt meg.

a

-

[j

5.13. Az avallalkoz6 szem6lye nem m6dosithat6 olyan esetben, amennyiben egy
6rintett szolg6ltatas sajetos
meghatarozott alvallalkoz6 ig6nybev6tele
kdzbeszerz6si eljarasban
tulajdonsagait figyelembe v6ve
{arnlalok
6rt6kel6sekor meghataroz6 kdrulmenynek min6s0lt.

az

a

az

5.14. A teljesit6si kotelezetts6get teljesitheti az Elad6 vagy a nem termeszetes
szem6ly alvallalkoz6 jogut6dja, ha ezek valamelyike mint jogi szem6ly 6talakul,
szetv6lik, mas jogi szem6llyel egyesul vagy a ra vonatkoz6 szabalyok szerint mas
m6don jogut6dlessal megsz(nik.
Vl. A szallitand6 jarmfivek min6s69e

A

szallitand6 jerm0veknek minden vonatkozasban kovetnirik kell a
szerzod6sben meghatarozoit mUszaki leirest 6s minden szempontb6l meg kell
felelniiik a szerzod6sben 6s a felhivesban (annak mell6kleteiben) eloirt

6.'1.

kdvetelm6nynek.

Vll. A i6tallas

7.1.

A

Felek rdgziiik, hogy az Elad6 teljeskdril j6t6llasi kotelezetts6get vallal

a

szem6lyg6pjarmilre. A j6tallas id6tartama a birtokbaadAst6l szamitott 2 6v.

Az Elad6 a fentiekben megjeldlt id6tartam letelt6t kovetoen tovabbi 2 6v id6iartamra,
de legfeljebb a szem6lyg6pkocsi 200 000 km-es futasteljesitm6nyig j6tallasi
kdtelezetts6get v6llal.

6

Az Elad6 a fentieken t(l a fenyezes tekinteteben a birtokbaad6st6l szemitott 3
id6tarlamra, az atrozsd6sodds tekinteteben pedig a birtokbaadest6l szemiiott 12 6v
id6tadarnra j6tdlldsi kotelezetts6get vdllal.

7.2. Az Elad6 koteles a j6tall6s idotartama alatt Vev6 altal ir6sban bejelentett
meghibesodes, izemzauar eseten a tudomasszerzest6l szamiloll 24 6ren bel0l
rendelkez6sre allni (assistance szolgeltatas), a hiba elh6rit6sat megkezdeni 6s
minden tole elv6rhat6t megtenni a rendelietesszeru m(kodes helyre6llitasa
6rdek6ben.
Ha meghibasodas tdd6nik vagy s6riil6s fordul elo a j6talldsi id6 alatt, a Vev6 kdieles
felsz6lit6st kuldeni az Elad6nak. Na az Elad6 nem javitja ki a hibai, vagy nem hozza
helyre a s6rul6st a felsz6litasban megadott hatarid6re, a l\.4egrendelo jogosult arra,
a. hogy saj6t maga javitsa ki a hibat vagy hozza helyre a s6rlll6st, vagy
munka elv6gz6s6re az Eladb
hogy valaki m6st blzzon meg
kockAzatdfa 6s kdlts6g6re, vagy
b. hogy elelljon a szerz6d6stol.

a

7.3. A jarmijvek garanciaid6 alatti teljes kdrii garancielis javitesat 6s karbantaftasat
Budapesten 6s megy6nk6nt legalAbb egy, az adoti gyedm,rny 6s tipus javitasara a
gyefto vagy megbizottja 6ltal audit6li szakszervizben kell biztositani.
.4. Elad6t a szem6lyg6pkocsi vonatkoz6seban szavatossegi kdtelezetts6g terheli. A
szavatossag kereteben Elad6 felel6ss6get vellal az6t1, hogy a szem6lyg6pkocsi
szerzod6s- 6s rendeltet6sszerfi hasznalalra alkalmas. A szavatossaq id6tartama a
birlokbaadast6l szamitoii egy 6v.
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7.5. Az Elado nem felel6s az adott hiba6rt vagy a bekdvetkez6 keroknak iavites66rt,
cser6j66d vagy j6vat6tele6rt, amennyiben azok ok6t kizAr6lag az alebbiak egyike
k6pezte:
A nem megfelel6 kezelese 6s karbantartesa a Vev6 eltal (ha a Vev6 a
dolog karbantaddsera vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, \tagy ha az
Elado e tekintetben tdjekoztatasi kdtelezetts696nek eleget tett.);
A nem rendelte'i6sszerli hasznelatl
Vis majof eredm6nye.

.
.
.

Ha a Vevo hibat 6szlel, koteles a kifogesat az Elad6 k6pvisel6jevel a felfedezest
kdvetden azonnal kdzolni. Az 6szlelt hi6nyossagok16l a felek halad6ktalanul
jegyz6konyvet vesznek fel. A Vev6 j6t6ll5si 6s szavatossagi kifogasait a
jegyz6kdnyvre alapozva 6rv6nyesitheti.

7.6.

A Felek rogzitik, hogy az Elad6 a j6talles

kor6ben vdgzeti hibaelharitas6rt

ellenszolgaltatast 6s koltsegtdrit6st nem kcivetelhet.

Vlll. KaDcsolattartas
B.1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egy6b 6rtesit6si iresban, szuks6g

szerini lev6lben, e-mailben vagy telefax [tjan kiildenek meg egymesnak. A
nyilatkozat, 6rtesit6s akkor tekinthet6 kozoltnek, amikor azt a mesik f6l igazoltan
I

Isg^dPrdi

vagy dtvs(s.

8.2.

A felek r6sz616l kapcsolattadesra

jogosultak

a

szerz6d6s teljesit6s6vel,

6delmez6s6vel kapcsolatos k6rd6sben:
Elad6 r6sz6rol:
N6v: Vajkovics RichArd
Postacim: 9700 Szombathely,
Csaba u. 10.
Telefon: 94/513-373
l\4obiltelefon: 06-30i391 -21 09
Telefax: 94/513-376
E-mail: rvajkovics@veghauto.hu

Vev6 r6sz616l:
N6v: Keringer Zsolt osztdlyvezeto
Postacim: 9700 Szombathely, Kossuth L.
u. 1-3.
Tele'fon 94/520-221
l,4obilielefon: 06-3017 40-6943
Telefax: 94/520-380
E-mail: keringer@szombathely.hu

lX. Szerz6d6s szeg6s 6s a szerz6d6s megszfin6se
9.'l . A Vev6 azonnali hat6llyal felmondhatja a szerz6d6st (elallhat t6le) ha:

a) az Elado szerzod6ses k6telezettsegeit sflyosan vagy
megszegi (sulyosnak min6siil

az

Szerz6d6s maga ilyenk6nt jelol meg);

a

ism6telten

szerzbd6sszeg6s, amelyet

a

b) az Elad6 a Vevo elial megadott 6sszer( hatarid6n belul nem tesz
eleget a felhivasnak, hogy szerz6d6sszerii kotelezetts6geinek iegyen
eleget;
c) a Vevd ismdtelt felsz6liiasa ellen6re vagy a Vevo 6ltal meghat6rozott
hatdridoig az Elad6 nem teljesiii a Vevo altal adott utasitasokat;
d) abban az esetben, ha az Elad6 csodbe menne, a felsz6molasi elj6ras
megindul ellene, felfuggeszti gazdasagi tev6kenys6g6t, beszunteti
kifizet6seit. vagy egyeb modon fizetdskdptelenne v5lna.
Elado szakmai
E/ lwgsr uD
hatarozatot hoznak
vagy
tevdkenysdgdt erinto szab6lys6rt6s
b(ncselekmeny miatt;
mas kdzbeszerz6si eljer6sban az Elad6 hamis adatokat kOzolt vagy az
eljdrds nyertesekent szerzod6ses kotelezettsdgeinek nem tett eleget:
g) az adott kotelezetts6gre eloirt teljesit6si hatarid6 el6tt nyilvanval6v6
valik, hogy az Elad6 a munket csak sz6mottev6 k6s6ssel vagy a
fogyatdkossdg kikuszobol6s6re t6zott m6li6nyos hat6rido leielte
ellenere is - hib6san tudja elv6gezni.

az

f)

-

-

9.2. A Vevo jogosult - 6s a Kbt. alapjan egyben kdteles - a Szerz6d6st felmondani
ha sziiks6ges olyan hateridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a Szerzod6ssel 6rintett
feladata ell5t6s616l gondoskodni tudjon - ha:
(a) az Elad6ban kozveietten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6si szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
jogk6pes szervezet, amely tekintei6ben fennall az 56. S (1) bekezd6s k,
pontjaban meghat6rozott valamely felt6tel;

(b) az Elad6 kdzvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
jogk6pes szervezeiben, amely tekintet6ben fennal az 56. S (1) bekezd6s k)
pontjaban meghat6rozott valamely felt6tel.
Amennyiben a Vevo a fenti okokb6l felmondja a Szerzodest, az Elado csak a
Szerz6d6s megsz[1nese el6tt mdr teljesitett Szellitas penzbeli ellen6rt6kere
rooosull.

3. A felmonddsi nyilatkozat igazoli kezhezvetele a szerzodest megszunteti, az
azt
hovetoen ejvegzett teljesitdsek megterit6sere az Elado nem jogosult.
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9.3. A felmondas az Etado ettali k6zhezv6teltot valik hatalyossd.

X. Egy6b rendelkez6sek

10.'1. Ezen szerz6d6s mindk6t f6l 6ltat tdrt6n6 at6ir6s napjan l6p hat6lyba.
Amennyiben a Felek jelen szerzod6st elt6ro id6pontban irjek ali, ttgy a szerz6d6s
alairasenak, egyben a szerz6d6skot6snek 6s a szerz6des hat6tyba lJp6s6nek
napja
a szerz6d6st mdsodikk6nt a16i16 f6l al6ir6s6nak napja.
'10.2. Jelen Szerz6d6st
modosithatjek.

a felek csak a Kbt. 132. S-ban

foglaltakra iekintettel

A.,Fgluk, megattapodnak, hogy a jeten szerzod6sen ataput6 ese eges
vites
Kerdeserket elsosofban peren kivuli tdrgyalas Utjan kiv6njik rendezni.
Ennek
efedm6nytelens6ge eset6n vitaik eldcjnt6s6ie a polg'riri perrenitaftasrot sz6lo 1952.
ao.r6ny szabatyai. atapjdn a perre hatbskcirret 6s Vev6 sz6khetye szerint
9,yi.lJ]
riletekesseggel rendelkezcj birosdghoz fordulnak.
,1919.

10.4. Jelen szerzod6s elvelaszthaiaflan r6sz6t k6pezi az
4tlnlati felhives, az ajAnlali
dokumenlaci6, az ajanlatev6i k6rd6sekre adott aj6nlatk6;6i valaszok, vatamint
az
Elad6 ajenlata. Jogszabelyi kotelez6s eset6t kiv5ve semmis minden olyan kikdt6s,
amely ellent6tes a fentiekben felsorolt okmenyok valamelyikevel, illetve fi.iggefleniii
att6l, hogy maga a szerz6d6s ezt kimondja vigy sem, fenti okm'enyokban Eereplo
kotelez6s 6rv6nyesen a jelen szerz6d6s r6iz6t k6pezi.

10.5. A jelen szerzodesben nem rendezett k6rd6sekben a felek jogviszonya
tekinteteben. u.lglSali Torvdnykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tcirv6ny, vatamrnt
a
Kozbeszerzesekrcjl s2616 2011.6vi CVlll. tdrvdny sz abAlyai az ianyadol
10.6. K6szillt magyar nyelven 5 eredeii p6ldenyban,
eredeti peldany az Elad6t illeti.
l,4ell6kleiek:

1. szamI melleklei: l\Iiszaki leiras
Szombathely, 2015.

^

4 eredeti peldany a Vevot,
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Al6iras:

Al6i16s:

t'.]o"or\

1

1. sz. mell6klet

MOSZAKI LEiRAs
2. r6szaianlati ktir
AlqEzclze_rc10.a-q!_u'Lszemelvqdpkocsira vonatkozo adatok:
limousine
legatabb j.984 ccm, TSt
Teljesiim6ny: tegatebb 162 KWt 220 LE

rrpus:
lvlotor:

Sebess6gve[6: auiomata,6fokozaru

Magassag:
legal6bb 1.468 mm
Tengel},tav:
Iegalabb 2.841 mm
526llithat6 szem6lyek sz6ma: S fo
Ajt6szam:
5db

motorjenak. 6ltand6, meleg iizem6 apotban rilzet6anyag_
l_
:-r-"llyg6pj.9"si
Iogyasztasr
es karosanyag-kibocs6tasi hatdr6rt6kei nem
6rt6keket:

'
-

-

haladhatjak meg az al6bbi

Energiafelhaszneles (tUzeloanyagJogyaszt6s/varosj): 7,8 liter/1OO km
526n-dioxid (CO2) kibocsatas: 142 q/km
Nitrogen-oxid (NOx) kibocsdtas: 0,03 g/km
R6szecske (PN4) kibocsates: 0,01 g/km
kocsi b
itand6 al
N,4ultifunkci6skiietzd
Ablaktdrld es moso eldl
Bi-xenon fen
ro LED nappali fennvel
Csatlakozo (12 V-os) a csomaqGroen
Elektro-mechanikusszervokorrndrr
Elektromos ablakemelok elol es h6tul
Elektromosan dllithato elso i. 6sek
ElektroTosan dllithat6, fUtheto kLilsd tUkOk
Elektronikusstabilitesvez6rl6s
Escie126kelos ablaktdrlct
F6n
automatikusan elsdtetedo bels6 tUk6r
z6r6mos6 berendez6s
Kdvei6s'tavols
l6
Fiiggdnyleozsek elol es hetul
Filthet6 elso 6s h6ts6 Ul6sek
Ffiiheto h6ts6 ablak
Futott ablakmos6 fiv6kek elol
qjgrullgp rendszer 6s fekenerqia visszanVeres
Gumiabroncs-l
m6s ellen6rz6s
H6l6rendszer a csomaqterben
Hets6 lampa LEDtechnikaval
HE
net asszisztens
KanyarkovetdkOdfdnvsz6rok

-

-

K6tt6nus0 kiirt
2 zones klimaberendezes
KdnyOktdmasz elol
masz h6tul
KUszdbborito diszlecek eldl Es hetul
Multifr.lnkciosborkormdnvkerek
dkok elol
Osztottan dctntheto hdGollestdrmla
RZrdio MP3 lejdtszdsGt, B hanGzOrovat
SebessegszabdlvozolTernpoma
SotetedesreaktivatOOOGnvszOrot<
etet elol 6s h6tul
Telefonkihangosit6lBluetooth
ak a vezetooldalon
USB es 3,5'-es audi6 csa akozo
Vezet6- 6s utasoldali l6qzsdk

Szin: sdtetbarna metdl
[gIqlt: iil6sek - fekete,-]i5q - 1"ku1u
230 V-os csatlakoz6 es USB csatlakozo
Ac6l szriks
otkerek autoemelovet, kereikulccsal
Naviqaci6s rendszer
6,5" szines, erintok
kiielz6
Okostelefon alkatmazds meglElenitd a-iinG kir.etzon
Oldall6qzsakok hatul
Parkol6radar elcil es hdtul
elektromos nyitAssal/z616ssal
Napfenyrolo a h6ts6 ablakon
35 %-osan gcitetitett uvegek a B-szloptol
Terkepszoftver
Tavolsaqif6n
16 szab6l
l<dzlekedesi teb,a felismerd, rendszel
(g!!yrlf em ke re ktii rcsd k 8 JRt flGumiabroncsok: 238/45 R16

6@
(Europa@ez

Elad6 teljes korfi j6tatlasi
id6tartama a birtokbaadest6l szdmitott 2 6v.
Az Elad6 a 2 6ves id6tartam letelt6t kovet6en tovebbi 2 6v idotartamra, de
Iegfeljebb a szem6lyg6pkocsi 200.000 km-es fut6steljesitm6ny6ig j6tatlesi
kdtelezettseoei vdllal.

@

Az Elad6 a fentieken t0l a fenyez6s teijnteteben a birtokbaadast6l 3

6v
id6tartamra, az atrozsdasodes tekintet6ben pedig a birtokbaad6st6l szamitoti
12 6u id6taftamra jotatlesi kotelezetts6qet viilial. -

A szerz6d6skot6st6l sz6mitott maximum 22 het. Az Aj6nlattevo el6teljesit6sre

elt6tele

Ajanlatk6fo

a

kornyezetkim6lo

es energia

hat6kony kdz(ti jdrmijvek

beszerzds6nek el6mozditasd16l sz6lo 4812011. (X11.30.) korm6nyrendeletben
foglaltaknak megfeleloen vjzsgelja
megaj6nloit 96pkocsi k6rosanyagkibocs6t6senak szintj6t. Aj6nlatk6rct felt6telk6nt meghalarozza, hogy a
megaj6nlott g6pkocsi nitrog6n-oxidok (NOx), sz6n-monoxid (CO) 6s r6szecske
(PNil) kibocsatas6nak szinije nem lehet magasabb az EURO 5 szabv6nyban
megadott vonatkoz6 hat6r6rt6kekn6l.
vizsg6lat alapja
becsatolt
tipusbizonyitv6ny masolata.
Ajdnlatk6r6 eloleget nem fizet.
A g6pjerm( ataddsa forgalomba 6s iizembe helyezett allapotban, hat6s6gi
jelz6sekkel ellAtva tort6nik.
A forintban megadott 6raknak tartalmazniuk kell a beszerz6ssel osszefljggd
valamennyi ad6t, illeteket (a vagyonszerz6si illet6k es kotelez6 biztositas
kiv6tel6vel), v6mot 6s a forgalomba helyez6ssel kapcsolatos minden fizet6si
kdtelezettseget (hat6segi diiak, miiszaki vizsqa.)
A beszerzend6 egyik szem6lyg6pj6rmr:ihoz a meglev6 (a Polg6rmesteri Hivaial
tulajdonet k6pezo) forgalmi rendszamot az Aidnlatk6ro biztosiiia.
A g6pj6rmUnek meg kell felelnie a kdz0tijarm6vek forgalomba helyez6s6nek
6s forgalomban tartesanak miiszaki felt6teleir6l sz6l6, tdbbszdr m6dositott
6/1990. (1V.12.) K6HEM rendeletben meghatarozott
a szallitas tervezer
hatelyos
&llpontjeban
- kdveielmenyeKneK.
A g6pjdrm( rendelkezzen a Nemzeti KOzleked6si Hat6s6g alial kiadott
ervOnyes tipusbizonyitvannyal.
A szem6lyg6pkocsi eset6ben a g6pkocsi forgalomba helyezes6t6l az els6
szerviz esed6kess6g6ig amely maximum 2 ev vagy maximum 30.000 km lehet
24 6r6s magyarorsz6gi mobil szervizszolgeftatest (assistance szolgaltatest)
kell biztositani.
A 96pkocsi garanciaid6 alaiti teljes kor( garancialis javitasat 6s karbantart6s6t
Budapesten 6s megy6nk6nt legalabb egy, az adott gyaftm6ny 6s tipus
javitas6ra a gyad6 vagy megbizottja altal audit6lt szakszervizben kell
biztositani.
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