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Adásvételi szerződés
(Tervezet)
mely létrejött egyrészről a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (székhely:
5700 Gyula, Eminescu u. 1., adószám: 18382251-1-04, bankszámlaszám: 1040262326213381-00000000), képviseli: Juhász Tibor Elnök, mint Vevő,
másrészről: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában lévő battonyai
Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda eszközbeszerzései elnevezésű közbeszerzési
eljárás során a 1. rész/2. rész/3. rész tekintetében nyertes ajánlattevő,
……………………………………. (székhely: ………………………., cégjegyzékszám:
…………………………..,
adószám:
………………….,
bankszámlaszám:
…………………………………), képviseli: …………………., mint Eladó között,
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Előzmények:
Vevő A battonyai Magdu Lucian Általános Iskola és Óvoda kapacitásának növelése új
csoport szoba kialakításával című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 számú pályázat keretében
támogatást kapott eszközök beszerzésére, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII.
törvény (továbbiakban Kbt.) 113 § (1) bekezdése szerint közbeszerzési eljárást folytatott le.
Felek megállapítják, hogy a fenti közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában
foglaltakat részletesen megismerték, azzal egyetértenek, azt magukra nézve kötelezőnek
elismerik. Az ajánlattételi dokumentáció, annak mellékletét képező leírás és a nyertes ajánlat
jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Fentiek alapján alulírott szerződő felek között létrejött az alábbi adásvételi szerződés:
1./ A szerződés tárgya:
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában lévő battonyai Magdu
Lucian Román Általános Iskola és Óvoda eszközbeszerzései 1. rész/2. rész/3. rész:
…………………………………………… beszerzése, a szerződés mellékletét képező Vételár
részletezése
szerint.
Az
ajánlat
része
ezen
berendezések,
eszközök
összeszerelése/beüzemelése is.
Jelen szerződés pénzügyi fedezetét a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 pályázat keretében A
battonyai Magdu Lucian Általános Iskola és Óvoda kapacitásának növelése új csoport szoba
kialakításával című projekt megvalósítására kötött támogatás biztosítja. Eladó ezen tényt
tudomásul veszi vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a Támogatási Szerződésnek, és a
projektekre vonatkozó egyéb szabályozásoknak megfelelően jár el.
Jelen szerződés és annak mellékleteit képező különböző dokumentumok kölcsönösen
értelmezik és kiegészítik egymást, de kétértelműség vagy eltérés esetén az Eladó köteles
Vevőtől azok magyarázatát és kiigazítását kérni. Eladó a Vevő ellentmondást feloldó
utasításait köteles követni.

2./ A vételár:
A vételár összege: Bruttó …………………………,- forint, azaz bruttó
………………………………………… forint összegben nyer meghatározást, melyből a
nettó vételár összege ……………………,- forint, az ÁFA összege 27 %, azaz
………………,- forint.
A vételár tartalmazza az ügylet tárgyát képező, ezen okirat mellékletét képező Vételár
részletezésében tételesen felsorolt berendezések, eszközök szállításával, összeszerelésével és
beüzemelésével kapcsolatos teljes költséget is.
3./ A teljesítés határideje, helye:
A teljesítés határideje 2019. ………………………….. napja.
A teljesítés helye a battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda meglévő
iskolaépület (5830 Battonya, Fő utca 121.)
Eladó előteljesítésre jogosult.
4./ A vételár megfizetése:
4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a nettó ajánlati ár 50 %-ának
megfelelő előleget biztosít. Ajánlatkérő az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb a
szerződés aláírását követő 15 napon belül fizeti ki.
4.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vevő egy végszámla benyújtására ad
lehetőséget. A végszámlát az eszközök összeszerelését/beüzemelését követően lehet
benyújtani.
Az ellenérték megfizetése TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 pályázat terhére történik.
Az Eladó szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláját a Ptk. 6:130 § (1)
bekezdésével összhangban a számla igazolt kézhezvételét követő 30 naptári nap alatt egyenlíti
ki a Vevő. A Vevő előteljesítést elfogad.
A kifizetések pénzneme forint (HUF)
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Az
ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (4) bekezdés;
Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései.
5./ A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
5.1. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke nettó ajánlati ár 1,0 %-a/nap, de maximum
a nettó vételár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a
teljesítés alól.
5.2. Meghiúsulási kötbér: Vevő az Eladó számára felróható okból történő teljesítés
meghiúsulása esetén kötbér (meghiúsulási kötbér) vállalását írja elő, melynek mértéke a nettó
vételár 20 %-a.
5.3. Az elismert kötbér összege végszámlából kerül levonásra. Vevő a szerződésben foglalt
kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó tényleges kárigényét is érvényesítheti.

5.4. Eladó teljes körű jótállási kötelezettsége 12 + ………… (ajánlat szerint) hónapig tart, a
teljesítés határnapján kezdődik. Az átadás/átvétel időpontja a termékek sikeres
összeszerelését, szükség szerinti beüzemelését jelenti, amely a jótállási idő kezdő időpontja.
Vevő jogosult legkésőbb a jótállási idő lejárta napjáig bejelenteni az Eladónak a jótállási
igényét. Eladó köteles a termékek minden hiányosságát, amely a jótállási idő alatt fellép, saját
költségére haladéktalanul elhárítani, és a szerződés szerinti állapotot saját költségére
helyreállítani. Amennyiben a Eladó a jótállási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően
tesz eleget, a Vevő jogosult választása szerint a hibát az Eladó költségére és kockázatára maga
elhárítani, harmadik személlyel elháríttatni. Ez esetben Eladó köteles Vevő javítással
összefüggő költségeinek megtérítésére.
5.5. Eladó az ügylet tárgyát képező eszközök és berendezések tulajdonjogának átruházásáért
szavatosságot vállal.
6. Tulajdonátruházás:
Az Eladó eladja, Vevő megveszi az ezen adásvételi szerződés 1./ pontja alatt körülírt
eszközöket és berendezéseket, jelen okiratban foglaltak feltételek szerint.
7. Átadás- átvétel:
Eladó a teljesítés megkezdése előtt legalább három nappal köteles írásbeli értesítést küldeni a
Vevőnek.
Vevő a megvásárolt eszközök és berendezések minőségi vizsgálatát az átvételkor köteles
elvégezni, az esetleges minőségi kifogást a hiba megállapítása után haladéktalanul közölni
kell az Eladóval.
8. Szerződő felek képviselői:
Felek e szerződés teljesítése során a kijelölt képviselőik útján együttműködnek
8.1. Vevő képviselője:
Juhász Tibor Elnök
8.2. Eladó képviselője:
……………………
9. Záró rendelkezések
9.1. Az Eladó a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján az Eladó a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további (a megelőző közbeszerzési eljárásban meg
nem nevezett), a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kizáró okok hatálya alatt.
9.2. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.
9.3. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
9.4. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
9.5. Ha a jelen szerződés valamely előírása érvénytelen vagy azzá válik, Felek azt
mihamarabb újratárgyalják, ugyanakkor a szerződés többi, nem érvénytelen része továbbra is
érvényben marad. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség okát orvosolni
lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész érvényes, az érvénytelen rendelkezés
gazdasági céljával, megegyező rendelkezéssel való helyettesítésére.
9.6. Jelen szerződés az aláírás napjától hatályos.
9.7. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen
jóváhagyólag aláírták, és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez
szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek.
9.8 Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásait, és a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni
9.9. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás kérdések
elintézését tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ez sikertelen alávetik magukat a Vevő
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.
Felek a jelen szerződést 6 eredeti példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal
írták alá, hogy abba egyéb feltétel felvételét nem kívánják.
Kelt, Gyula, 2019. ……………… hó …………. napján.
………………………….
Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata
képviseli: Juhász Tibor Elnök
Vevő
Melléklet:
- Vételár részletezése

………………………….

képviseli: ………………………
Eladó

