eoÁsvBrELI szgRzőops
amely létrejatt egyrésztől

""

EI.IYKK Ztt.

24200493-2-1,8, szán7aszám: Bldapest Bank
1

0-

1

Szombaüely, Körmendtűt92., adőszám:
1,01,04789-23352900-01003002, cégegyzékszám: 18-

(széI<hely: 9700

Zt.

0070 1, képviseü P app Lász|ő v ezéigazqató) mint

rnástésztőt a

nBCIÓ BUSZ Kft.

vevő

(a továbbiakban,

mint VevŐ),

(székhely: 8500 Pápa, Pápakovácsi út 5., cégjegyzékszám: 19-09-

508517, adőszám: 71,75671,2-2-19, szánlaszám: Raiffeisen Bank 12085004-01485823-00100000,
képviseü TőthZoltánigyvezetQ, mint eladó (a továbbiakban: Eladó)
jött létte az alábbí feltételekkel.

között

t. A,szetződés tárgya:

Az eladó elad 1, danb,a jelenszetződés megkötését megelőzőkőzbeszetzésteljáús dokumentációja
műsza\i előirásunak minden tekintetben megfe\elő, az ajánlatában meghatátozott autóbuszt ("

1,.1.

továbbiakban autóbusz)

1,

.2.

Az

Vevónek,

adásv étel taryy át képez ő

autóbusz
2.

a

aL<t

azt megvásároIja.

autóbusz adataí:

Típus

Fotgalmi
tendszám
KoE-431

.prlvázszám

Motoíszám

vételi áí
(nettó

VoLVo B 12B

RI3R8F9111,\000133

DH1,2240265A

HUF)

15.000.000,_Ft

Ellenérték

2.1.

az 1. pontban köúIírt autóbuszt - a 7. pontban említett, az 1,. számű melléklet szerinti
^\'evő ellenőrzés lefolvtatását,
aí|nak folyományaként klállított án-éteü igazolás kiállítását,
átyételt
^z
r.alamint az 1. szárnú melléklet szerinti okmányok határidőben történő átadását követóen
1 5.

2.2,

000. 000,-

Az

HUF

Ár'e

+

ÁFÁ

v ételárért megl-ásárolj a.

tit számitottvételára - Magyatotszágonvalő átvételt kalkulálva - tattalmazza
rőgzített átszinten a beszerzést terhelő adőkat, vámokat, valamennyi illetéket, hatósági és egyéb
engedélyek beszetzési köItségét, ftivéve aI{ötelező Gépjármű Felelősségbiztosíás ŰjáL valamtnt a
vagyonszeízésiilletéket, melyek aYevőttethelik) és a jfuművtzsgáztatási költségeit.
autóbusz

,ren

2.3. EIadő rrem ftz,et, illetve számo| eI a szerződés teliesítésévelösszefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) ponti^ szednti feltételeknek nem megfelelŐ tátsaság
tekintetében merüLrek fel, és melyek a nyeítes ajánlattevő adóköteles
alkalmasak.

jövedelmének csökkentéséte

3.

Teliesítési hatátidő és átadás

3.I.

iz

Eladó az autőblszt a szerződés alálrásátől számított 30 napon belül köteles átadni.

3.2. Határidóben történő átadásnak (a szetződés teljesítésének)azt kell tekrnteni, ha az alábbiakban
felsorolt (a, b, c) feltételek teljesülnek:

u,)

Á jelen

szerződés tfugyát képező autóbuszt Nlagyarotszágon

a

közlekedési hatóság a
fotgalombehelyezés előtt megvizsgálta és a vizsgálat eredményeként az Okmányiloda a t.el.őt,
mint tulaidonost, továbbá az autóbusz vonatkozásában a ,,kőzfotgalmi szeméIyszállitásra
alkalmas", illetve az ,,útláméIő tengely" minősítést a forgalmi engedélvbe bejegl-ezte.

b.) Az Eladó az autőbusz átadásakot átadta Yevőnek az 1. számű melléklet szertnti okmánygftnq
illetőleg dokumentumokat.

c.) Á Ver.ő a 7. pont szednti átvéteü ellenőrzést eredménvesen megvalósította, és annak alapján

a

felek alátrták a 7 .6. pontban említett jegvzőkönr-r-et,
3.3, Ámennr,,iben a 3.2. pont szerinti átadásra a 3,1. pontban meghatározotthatárídőt
sor, a

")

Vevó azEladőval szemben

a kör-etkezó

kör-etóen kerűl

jogkövetkezménleket alkalnazhatla:

Áz Eladó

0,5o/o/nap/jármű bruttó beszerzési ár késedeLmr kötbért fizet, mely a r.ételárból ker.ül

levonásra.

Á kötbért

a

Vevő csak azon autóbuszok értékeután számíthatla fel, amelyek esetében

a 3.2. pontban említett kötelezettségének az EIadó nem tett eleget.
b)

30 napot meghaladó késedelem esetén a Yer.ő a kötbérigénve én-énvesítésén
túLmenóen
egvoldalÚ jognyilatkozattal elállbat a jelen szerződéstől és köl.etelheti a kötbétt meghaladó kára
megtédtését.

4. Előtefesítés, vagy részteliesítés
4.1,. EIőtellesítéshez, v^gy tészteljesítésheza

5.

előteljesítés, v^§ részteIiesítésiránti igényt legalabb

a

batáidő előtt 10 nappalazEladőnaktásban jeleznl,kell

Vevő felé.

a

3.7. pontban meghatározott teliesítési

lt gyáttásközi ellenőrzés

5. 1 .

6.

Yevő kiíejezett írásbeh hozzájáta,Iása sziikséges. Az

A Vevő nem

tatt tá tgényt, mivel hasznalt 1ármőv et v ásatol.

A fotgalomba helyezést megeíőző ellenőrzés.

6.1.

Á Yevő az Eladó

áItaI elvégzett ,,átadást megelőző végáwételt" követően

-

az EIadő vagy annak

alvál7alkozőja telephelyén-,,forgalomba heiyezést megelőző el7enőrzés" Iefolytatásáta jogosult.

Az Eladó az

,,átadást mege\őző \.égát\,-ételt"kö-,.etően köteles ;elezru a Yevőnek, hog__"
megkezdhető a ,,fotgalomba helr,ezést megelőző ellenőrzés". Á ,,forgalomba helr,ezést megelőző
ellenőrzés" időpontjában a felek - ésszetű határtdő kitűzésével - közösen állapodnak meg.

6.2.

/

6.3.A Vevó a ,,fotgalomba helyezést megelőző el]enőrzés" tapasztalatait jegyzőkönp,ben
a Vel,ó és az EIadő ette felhataLmazott képviselói :irnak

aIá"

Á

tőgziú, melvet

Ve,,,ó a műszaki dokumentációban

meghatározott kör.-etelményektől való eltétésés/vagy kivitelezési hiánvosságok észleléseesetén
jogosult a jegvzőkönlwben megllatároznl, az átvéteii ellenőrzésig az Eladó által elr.égzendó
feladatokat.

Az áwételi ellenőrz

7

.

7

.1.

és, az átvétel

A Yevő az autóbusz

áWételétmegelőző, a jelen Szerződés 1. számi mellékletben meghatározott

tartaln,lű átvételi eil,enőtzést a 3.2. a.) pontban említett r-izsgálat lefolytatását kör,etóen kezdheti meg.
7.2.

Áz Eladó az

áWétell ellenőrzés lehetséges időpontjáróI a 3.1, pontban említett teljesítési határtdő

előtt legalább 3 munkanappal köteles a Yer.őt értesíteni.Áz án ételi ellenőrzés időpontjában a felek

közösen
] ,3.

állapodnak meg.

Áz átvételi el].enőrzés illetóIeg

az át,*étel helvszíne: az EIadő r.agt, annak alvállalkozőla (al:,állalkozői)

székhelve vagy telephelye. Amennl.iben az EIadő N{agvatországon nem rendelkezik telephellvel, az

án,ételre az EIadő által megjelölt magvarországi,

az

átl,éteL ellenőtzés lefolytatására minden

tekintetben alkalmas telephelyen kerül sot. Az Eladó köteles külon díj felszámolása nélkül
biztosítani minden szükséges segítséget- beleérn-e a rajzol<hoz és gvártási adatokhoz valő
hozzáfétést-a vevő részére.
7.4.

Áz Eladó

köteles biztositani, hogv a Ver.ó az ellenórzést az 1. számú melléklet szerinu tartalommal

és módon r.égezhesse (végeztethesse) el.

7.5.

Á Yevő az

1. számű melléklet szerinti el7enőrzés tapasztalatait jegvzőkönwben

rögzíú, mel_r.et

a

\revó és az EIadő erte felhatalmazott képviselói aláltnak. Á jegyzőkönlr.nek tafialmazni kell. hog1
az autóbuszt fotgalomba helr,,ezés előtt a köziekedési hatóság megvizsgálta,e, az Okmányiroda a
forgalmi engedélybe a ,,kőzforgalmi személyszál]ttásta alkalmas" bejegvzést meÉ]tette-e.
7.6. Amennyiben az autóbuszt abatőság a forgalombehelyezés előtt megr..izsgálta,

az Okmányiloda

a

forgalmi engedélybe a ,,kőzforgalmi személyszá7lttásra alkalmas" és az ,,útkímélőtengely" minósítést
bejegvezte, az autóbusz az 1. számú mellékletben említett átadás-ánéteü ellárás során
kör.etelményeknek teljes körűen megfelelt, a Ver.ő átvételi igazolást ad az í)ladőnak"

7 .1

.

A

^

jelen pontban foglaltak közül semmr sem mentesiú az Eladőt a jelen Szetződés alapján őt terheló

jőtállást, szavatossági vagy más kötelezettség alól.

Az áwétel megtagadása

8.

A

8.1.

Ver..ő megtagadhatja az autóbusz átr-ételét, ha

a) az EIadő nem biztos ítla, hogy a \rer.ő a 7 . pont szerintr átvéte]i ellenőtzést az 1, . szánű melléklet

szerinti tartalomban és módon r.égezhesse (végeztethesse) el.

b) az autőbusz nem felel meg a dokumentáciő szeinti műszaki előírásoknak, r.agy az
feltételeinek, ésf vagy a 6.3. pontban említett jegyzőkönl-vben

ajánlat

rögzített hián1,osságok nem kerüIrrek

krjavításta.

B.2.

Á

nem szetződésszerű teljesítés esetén a 3.3. pont szerinti jogkövetkezménvek alkalmazlratók.
Ezekben az esetekben az Eladő - külön költség felszámolása néikül - köteles késedelem néIkül az
ellenőrzést lehetővé tenni, a dokumenrumokban lól.ő hiányosságokat pótolrri, illetr,-e krcsetélni a

visszautasított autóbuszt vagy elvégezni azokat a módosításokat, melyek azt

a7,

eiőírásokban foglalt

követelménveknek megfelelővé teszik és ismételt án ételt kezdeménvezni.

Áz

B.3.

átvétel megtagadása esetén az Eladő számla krbocsátásáía nem jogosult.

Á

B. pont szedntr

számla kiállítási jogosultság az ismételt áwétel ldőpontjátőI számít, még akkot is, ha ez a teljesítési
határidőt követó időpontta esik.
9.

Fizetés

A Vevő elóleget nem biztosít. Eladó a számlát HUF-ban állítia ki. Az autóbuszok ellenértékét\rer.ó
a I(bt. 130. § (1) bekezdése, r.alamint a hatálr,os Ptk. ó:130. § (1) - (2) bekezdéseinek
flgyelember.ételér,el átutalással egyenütr ki az, Eladó 12085004-01485823-00100000 számű
bankszámlaszámára.
10.

Kapcsolódó szolg áltatások

70.1.

Az Eladó köteles az alábbi

szoIgáltatásokat biztosítani:

. átad^s elótti végátvétel,
o beüzemelés, próbaüzemeltetés,

o

(a forgalomba helyezés elótti án.étel és/vagl, az

át.-éte}l

ellenőrzés sotán a Vevő képviselőle kapjon lehetőséget összesen nax. 20 km-es futáspróbára)
hatósági és egvéb engedélveketbeszerzí,a járművetlel,tzsgáztatlasa)át

költségón.

1l. A, szetződés módosítása
1

1.1.

Á

1e|en

12 Llv állalko

szerződést a hatálvos I(bt.-ben foglaltak szerint lehet módosítani.
zó

i

s

z

e

tz ődé s e k

12.1.Az EIadő teljesítésébencsak az alánlatában megjelölt alvállalkozó múködhet közte. Ha a
szetződéskötést követően - a szeződéskötéskor elóte nem lathatő ok következtében - beállott

lénveges kötülménv mjatt a szerződés r-agy annak egv része nem lenne teljesíthető a megjelölt

az Eladó írásos kérésealaplán a Ver.ó más megjelölt szen ezet (személv)
közteműködéséhez ts hozzájfuulhat tásban, ha az megfelel a kőzbeszetzési eljátásban az
alváIlakozős,al,

/

aIvállakozíkmmeghatátozottkövetelményeknek.
1Íl. Vis

majot

1,3.I.Ezen pont éttelmében lehetetlenülést etedményezó ellenállhatatlan erőnek minósül minden olyan

rendkínili esemény, amelyet az EIadő a szetződés megkötésekor nem láthatott elóte és nem
hádthatott el, és ame\. nem \.ezethető vissza azEIadő sa)átkttbájára yagy gondatlanságáta. Áz t7ven
események lehetnek: háborúk vagv forradalmak, űtzs,észek, árcizek, járr.ányok, r.esztegzátak és
szállttási tilalmak, amelyek megakadálvozták az Eladót abban, hogv szerződéses kötelezettségeit
teljesítse.

Áz Eladónál,

r,-alamint a jelen Szerződéssel érintett alvál7akozónál

kralakult sztájk helvzet

nem minósül vis majornak.
13.2. Ámennr.iben l,is major helyzet á1I eIő, az Eladónak haladéktalanul, írásban értesíteniekell a \,'er.őt

a helyzetől és a helvzet okától. Ha a Ver-ó másképpen nem rendelkezik írásban, az Eladőnak
folytatnia kell szerzódéses kötelezettségernek teljesítésétaz adott helyzetben elvárható gondosság
hatátáig, és az összes ésszerű, vis major eseménv áltai nem érintett eszközt fel keli haszná7nta a
tcljesítésérdekében.
14. ly

Szetződés megszűnése

14.1.

Á

szetződés megszűnésénekesetköreiben lrvétel nélkül énénvesítenike17az érr,ényesN.fagvar

Polgári Tön énvkönl-vnek a szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit.

I4.2.EIadő tudomásul r.eszi és elfogadja. hogv a Vel-ő jogosult és egvben köteles a szerződést
felmondani, ha az Eladóban közr-etetten l.agv közr.-etlenüI 25 oá-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez r.alamely olyan jogi személy r.agv személves joga szerint jogképes szef\rezet,
amely nem felel meg a I{bt 5ó. § (1) bekezdés k) pontjában meghatátozott feltételeknek, továbbá

ha az Eladó közvetetten vagv közr.etlenül 25

o/c.-ot

meghaladó tulajdoni részesedést szeIe7,

l-alamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, ameh, nem
felel meg a I(bt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatátozott feltételeknek.
15.

l ogvitás ügyek elintézése

Á Vevő

és az EIadő megtesznek minden erőfeszítést, hogy a Szerződés alaplán, vagy azzal
kapcsolatban közöttiik felmerülő bátmilyen nézeteltétést,vagy vitát békésúton tendezzerl,

15.1.

közvetlen tátgyaás űgán.

aYevő és azBladő az l7yen közvetlen tátgyalások megkezdésétőI számíwa 30 napon
belül nem tudiák békésúton megoldati szerződéses vitájukat, Felek a Szombaüelyi Törvényszék

1,5.2. Amennyiben

illetékességétkötik ki.

Nyilatkozatok
1(1.1. A felek a Szerzódéssel kapcsolatos

16.

összes, egvmásnak adott nvilatkoz^t^t/ értesítését,a szerződés

értelmébenlrásban, e-mail, vagy telefax formájában küldlk egymásnak és azttásban l.isszaigazolják.
16.2.

1(1.3.

Á nyilatkozathoz jogkövetkezmény akkotól fűződlk, amikot

Áz Eladó

köteles

a

az a clntzetüez megérkezik.

szerződés teljesítésénekteljes időtattama alatt tulajdonosi szerkezetét a

N{egrendelő számára megrsmethetővé tenni és a i{bt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügt,leteklől
N{egrendelőt haladéktalanul értesíteru.
17.

A2 kányadő jog

17.I.

A

jelen szerződésre a magyaí 1og szabáhat az iánl,vfl$v|

I{elt, 2015. március 1B.

jffiru*gtxt*
::?:§íTdírű,

Étlyxx Északnyugat
tt,92,

npctÓ BUSZ

TőthZoltán
igyvezető
Eladó

s,ezérlgazgató

\Ier.ó

a

KözúTI xözrnrEnÉsr xyrr,vÁNranrÁspA BEJEGy aETT "lÁnrvrú TuLAJDoNlocÁNax
v lrrr oz ÁsÁr rclzor,ó rnrrn S BIzoNyíró nnn"rű vracÁxoKIRAT

A

*

/

f, vrssz TERH Es (adás-vétet i szenődés) ltrueverues
a mai napon alulírott felek között,

Forgalmi rendszám: KOE-431
Alv

ázszám

:

W3 R8F91

11

A000 1 33

@j á ndékozási szeződés)]
az alábbi
átruházása
Jármú gyártmánya, típusa: VOLVO B 12 B GENES|S
Forgalmi engedély száma: GR81384

Motorszám : DH12240265A

euoó

Törzskönyv

nÉcló Busz

vevó

Kft.

Étvvxx zrt.

Neve

Székhely
címe
uzemeltetői
telephelv címe
cégjegyzékszám/

8500 Pápa, Pápakovácsi út 5,

19_09-508517

9700 Szombathely, Körmendi

út 92.

8200 Veszprém, Pápai u. 30.
18-10-100701

nyilvántart.
szám:

kepviselójenel(
családi
és utóneve

Tóth Zoltán
A jármű kölcsönösen

száma:

Papp László

kialkudott

Vételára: í5,000.000,- Ft + ÁFA , azazi Tizenötmillió forint
A fizetés

:

+

ÁFA

8 napon belüli banki utalás

Az eladó a vevőt a gépjármű műszaki állapotáról, esetleges sérüléseiről részletesen tájékoztatta, aki ezt tudomásul
Vette.
2. Ezen jármű tulajdonjoga a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik.
IGEN / NEM
1,

3.

A vevő nyilatkozata, hogy átvette az eladótól

a

járműhöz tartozó okmányokat (forgalmi engedélyt és tőrzskönyvet).

4. Az eladó kijelentette, hogy a jármú per- és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
5. M.indkét fél n_yilatkozata,_ h9g_y teljesítik a bejelentési kötelezettségüket a közlekedési igazgatási hatóságnál a
t9l_ajlorygg_ l1á_l\ozás hatálybalépésétkövető, jogszabályban meghátározott határidőn be1ül,- azaz az eladó
a
(30.!1?0P.9 (Xl1.22) Korm. rend. 2 § (1) bekezdése értelmébén- a tulaJdonjog változás hatálybalépésétkövető 8 napon

-

- az 1999, évi LXXXIV. törvény 33.§ (1) bek.- b) pontja alapján a'tulajdonjog válto'zás
hatálybalépésétkövető 15 napon belül,
6, A.felek nyilatkoztak arról is, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez
fűződő joghatásokat,
valamint. a _ bejelentés elmaradásának, llletve tiejelentési kötelezettsé! -- késedelmes Íeflesítésének
jogkövetkezqén_ygit, 4,.nern megfelelő magánokirat álkalmatlan a közlekedési igazgatási eljárásban a
nyi lvánta rtásba történó vá ltozás bejegyzéséhez.belül, illetve 9 vevő

A járműhöz

tartozó okmányok átadása

-

átvétele:

A jármiinek a vevó birtokába kerülési idópontja:

2015, e,

március

na

18. ,"p

201 5. ev

március

na

7

8.

nap

A birtokba Vételkor a kilométerszámláló múszer által jelzett érték(km-óra állás): ...,...,..,...,..km
A tulajdonjog Yáltozás hatálybalépésének napja:

2015. ev

március

no

7

8. nap

Az adá§vételi szerzódés kélte:

201 5. e,

március

no

7

8,

Figye|em! A nyomtatvány mind a négy példányát külön-külön
RÉGló BUsz

nap

eredetiben kell aláírni!

:iJYKK Északnvugat-r
közlekedlási k

850O Pápa,

Aclószám: 1175,6712,

Tóth Zoltán
TANu,t.

Elóttünk, mint tanúk elótt
TANU 2,
olvasható neve
lakcímé
szem.ig. száma

aláííe3a
-

Kérjük a megfelelőt bejelölni.

Az

1 .-2. példány a vevóé, a 3,-4. példány az eladóé.

