KERETSZERZŐDÉS
GÁZOLAJ - KÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSÁRA

amely létrejött egyrészről
ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
képviseli: Szarvas Tibor ügyvezető igazgató,
adószám: 10553846-2-13
cégjegyzékszám: Cg.13-09-063424
Telefon: + 36 24/367-166
E-mail: titkarsag@arieskft.hu
Fax: + 36 24 365-163
mint Vevő,
- továbbiakban „Vevő“
másrészről
a
székhely:
., levelezési cím:
adószám:
bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma):
számlavezető pénzintézet neve:
képviseletében eljáró személy neve vagy megnevezése:
képviselő eljáró személy elérhetősége:
nyilvántartó cégbíróság neve:
cégjegyzékszám: Cg.
mint Eladó,
- továbbiakban „Eladó” (együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények
Vevő (korábban: Ajánlatkérő) a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik Része alapján a XVII.
fejezetben található szabályok alapján a Kbt. 112.§ (1) bek. b.) pont szerinti, összefoglaló
tájékoztatással induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „Dízelgázolaj beszerzése
üzemanyagkártyával 12 hónapra. Adásvételi keretszerződés.” tárgyában. Az eljárás
nyertes Ajánlattevője jelen szerződés Eladója, aki az ajánlati felhívás és az ajánlati
dokumentációban foglalt feltételek és az eljárásban benyújtott ajánlata alapján vállalja jelen
adásvételi keretszerződés teljesítését
Értelmező rendelkezések
Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni
•

•

•
•

Szerződés: A Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában
rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a Részvételi, valamint
Ajánlattételi Dokumentációt is, valamint mindazon dokumentumokat, okmányokat,
amelyekre utalás történik.
Közbeszerzési Dokumentum: az Előzmények pontjában hivatkozott közbeszerzési
eljárás Részvételi és Ajánlattételi felhívásai, dokumentációi, a kiegészítő
tájékoztatások, módosítások (adott esetben).
Szolgáltatások: a Szerződés értelmében az Eladó által nyújtandó szolgáltatások és
egyéb kötelezettségek.
Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki a közbeszerzési eljárás
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eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az Eladó által bevontan
közvetlenül vesz részt, kivéve azon személyt vagy szervezetet, aki, vagy amely
tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, a szerződés teljesítéséhez igénybe
venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész - vagy alapanyag eladót.
•

Üzemanyagkártyabirtokos: az a természetes személy, aki a Vevővel kötött
megállapodása alapján a Vevő rendelkezésére figyelemmel jogosult az
Üzemanyagkártya szerződésnek megfelelő használatára.

1. A keretszerződés tárgya, mennyisége
1.1.
Jelen keretszerződéssel a Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja a 1.2. pontban
meghatározott üzemanyagnak a keretszerződés teljes időtartama alatti folyamatos
kiszolgálását Vevő részére.
1.2.

Jelen szerződés alapján Eladó a részvételi felhívásban foglaltaknak megfelelő, az

ajánlatában megadottakkal megegyezően, az általa kibocsátott 13 db rendszámmal és
2 db rendszám feltüntetése nélküli üzemanyagkártya használatával biztosítja Vevő és
ez által az Üzemanyag-kártyabirtokos(ok) számára évente (a szerződés megkötésétől
számított 12 hónap alatt) 98.000 liter – 5% (azaz kilencvennyolcezer liter – 5%)
dízelgázolaj vételezését valamennyi rendszámjelzéssel ellátott, illetőleg a Vevő
rendelkezésére bocsátott rendszám nélküli üzemanyagkártya - elfogadó helyén.
1.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tartama alatt Eladó kötelezettséget vállal
arra, hogy Vevőnek a 1.2. pontban meghatározott mennyiséget legfeljebb - 5% - kal
(mínusz 5 százalékkal) csökkentett igényét a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett
elégíti ki.
1.4. Az Eladó által szállított termékeknek meg kell felelniük a motorhajtóanyagok minőségi
követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet mellékletében és az egyéb
hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint a Magyarországon mindenkor
hatályos szabványok követelményeinek.
1.5. Eladónak a szerződés időtartama alatt a téli időszakban (november 15. napjától február
28. napjáig terjedő időszak) biztosítania kell téli (mély dermedéspontú) gázolaj
vételezésének lehetőségét, amely -20°C alatti külső hőmérséklet mellett is lehetővé teszi
a gépjármű zavartalan működését.
1.6. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevőnek jelen keretszerződés alapján előre vállalt vásárlási
kötelezettsége nincs.
1.7. Az üzemanyagkártya-szolgáltatásokkal kapcsolatos minimumkövetelményeket a jelen
Szerződés mellékletét képező Dokumentáció (Műszaki leírás) tartalmazza.
2. A Szerződés hatálya és időtartama
2.1. Jelen Szerződés annak Felek általi cégszerű aláírása napján lép hatályba és a Szerződés
aláírásától számított 12 hónap időtartamra jön létre.
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2.2. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen keretszerződés lejártakor, az általa
eladott dízel gázolaj mennyisége nem éri el a keretszerződés 1.2. pontjában meghatározott
keretmennyiség – 5%- t, nem él a Vevővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb
igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt, illetve
az esetleges ilyen igényéről jelen keretszerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond.
3. Alvállalkozók
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3.1. A Szerződést Eladónak (nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattevők) kell teljesítenie.
3.2. A teljesítés során Eladó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe
Alvállalkozót. Az Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó, amely
a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó alkalmasságának igazolásában, kivéve, ha
a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a
szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha
az Eladó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő Eladó a közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Ebben az esetben az új
alvállalkozóval való teljesítéshez a Vevő hozzájárulása is szükséges.
3.3. Eladó köteles Vevőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya
alatt.
3.4. Vevő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban,
teljesítésükért az Eladó úgy felel, mintha azt teljes egészében maga végezte volna.
4. A teljesítés helye és módja
4.1. Eladónak a Vevő székhelyétől számított legfeljebb 6 km-re található üzemanyagtöltő
állomás, amely megfelel az eljárást megindító felhívás M2) szám szerinti alkalmassági
követelményeinek is, amely:
a) gondoskodik a Vevő jelen keretszerződésben rögzítettek szerinti kiszolgálásáról.
b) a Vevő részére vásárlásonként értékesítési bizonylatot, illetve pénztárgépes
nyugtát biztosít a 4.2. pontban meghatározottak szerint.
4.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemanyag vételáráról kiállítandó bizonylatokat
úgy állítja ki, hogy azok tartalmazzák az alábbi adatokat:
a) bizonylatok egyedi sorszáma, amely nem egyezhet meg ugyanannak az Eladónak
más üzemanyag töltőállomása által kiadott bizonylatok egyedi sorszámával,
b) üzemanyag kártyák egyedi sorszámát a tankolási bizonylaton,
c) rendszámmal ellátott jármű tankolása esetén annak rendszáma,
d) rendszámmal ellátott jármű tankolása esetén a tankoláskor aktuális km óra
állás.

5. Ár
5.1. Az Üzemanyag kártyabirtokos (ok) által megvásárolt üzemanyag ellenértékének alapját a
vásárlás napján az Eladó érvényes és hatályos (ÁFÁ-t nem tartalmazó) hivatalos
kiskereskedelmi árjegyzékén szereplő forintban számított bruttó egységár (lista ár) képezi.
Ezen összegből kerül levonásra az Eladó ajánlatában megajánlott alábbi literenkénti
százalékos engedmény:
gázolajra adott kedvezmény:
bruttó Ft / liter.( az ajánlat
szerint kitöltendő)
Vevő által fizetendő ár (a továbbiakban: „eladási ár") az üzemanyag vásárlás napján
érvényes és hatályos Eladó hivatalos kiskereskedelmi árjegyzékén (listaár) szereplő
forintban számított literenkénti bruttó egységár mínusz literenkénti kedvezmény %-ban.
5.2. Eladó és Vevő kikötik, hogy Eladó az üzemanyagár árkedvezményeinek a mértékét a jelen
keretszerződés hatálya alatt nem csökkentheti.
5.3. Amennyiben az 5.1. pontban meghatározott eladási ár magasabb, mint a kiszolgáló
üzemanyag-töltőállomáson érvényesítéskor érvényes eladási ár, akkor Eladó a kiszolgált
üzemanyagot a kedvezőbb, a kiszolgáló üzemanyag-töltőállomáson, érvényes áron
értékesíti Vevő részére.
6. Fizetési feltételek
6.1. Eladó előleget nem kér, Vevő pedig előleget nem ad.
6.2. Eladó a beérkezett és összesített forgalmi adatok alapján havonta két alkalommal
(tárgyhó 15-ét, illetőleg tárgyhó utolsó napját követően) gyűjtőszámlát bocsát ki. A számla
tartalmazza az adott számlázási időszakban az Üzemanyag kártyabirtokos(ok) által
megvásárolt termékek ellenértékét valamint az adott időszakban esetlegesen igénybe vett
többletszolgáltatások költségeit.
6.3. A kiállított számlák akkor kerülhetnek igazolásra és kifizetésre, ha a számlákhoz
kapcsolódik papír formában egy alábbi adattartalommal is ellátott részletező:
• Rendszám;
• üzemanyag vételezés dátuma (év, hó, nap)
• egyedi bizonylatszám,
• üzemanyag típus;
• üzemanyag megnevezés;
• vételezett mennyiség;
• kedvezményes bruttó ár és áfa összegek;
• üzemanyag vételezéskor megadott km óra állása;
• számlaszám, költséghely kód:
• üzemanyag töltőállomás pontos címe

6.4. A számlarészletező végösszegének meg kell egyeznie a kiállított számla végösszegével.
6.5. Vevő az ellenszolgáltatást az igazolt, szerződésszerű teljesítés alapján tartalmilag és
formailag szabályszerűen kiállított, Vevő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (5)
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bekezdésben előírtak valamint a Ptk. 6:130. § szerint átutalással egyenlíti ki az Eladó
………………..banknál vezetett …………………….számú bankszámlájára.
6.6. Eladó az 5.1. pontban meghatározott eladási áron felül további díjra vagy költségtérítésre
nem jogosult. Az 5.1. pontban meghatározott eladási ár tartalmazza az üzemanyag
egységárát valamint az Eladó által biztosított többletszolgáltatások díját.
Az üzemanyagkártya kiállításáért, cseréjéért, pótlásáért az Eladó nem jogosult külön díjat
felszámolni.
Eladó által a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységének költsége teljes egészében
az Eladót terheli.
6.7. Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.") 164. § alapján a
felek gyűjtőelszámolásban és gyűjtőszámla alkalmazásában állapodnak meg. Az
elszámolási időszak két hét. Eladó az elszámolási időszakot követő három munkanapon
belül összesített számlát küld az elszámolási időszak valamennyi szállításáról. A számlán
feltüntetendő teljesítési időpont megegyezik a szolgáltatás igénybevételének időpontjával.
A fizetési határidő a számla kiállítását követő 15. nap.
6.8. Vevő a töltőállomáson történő fizetést üzemanyagkártyás rendszer alapján teljesíti, a 6.2.
pontban meghatározottak szerint havonta két alkalommal történő elszámolás mellett,
utólagos fizetéssel, átutalással a 6.5. pontban foglaltak szerint.
6.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Eladó, mind
a teljesítésbe esetlegesen bevont alvállalkozója esetében alkalmazni kell. Ennek
megfelelően a havonta nettó módon számított 200.000,- (kettőszázezer) forintot
meghaladó kifizetésnél Vevő abban az esetben fizethet, ha az Eladó bemutat, átad vagy
megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy az Eladó a kifizetés időpontjában
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
6.10. Vevő fizetési késedelme esetén Eladót a késedelmes időszakra vonatkozóan a Ptk. 6:155.
§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat és a 2016. évi IX. tv. 3.§ (1) bek. szerinti
behajtási költségáltalány illeti meg. Nem alkalmazhatók a késedelmes fizetés szabályai,
jogkövetkezményei, ha a Vevő az Art. 36/A. §-ában előírtaknak megfelelő feltételek
teljesülése hiányában visszatartja a kifizetést.

7. Az üzemanyag - k á r t y á k rendelkezésre bocsátása
7.1. Eladó a megrendelt üzemanyagkártyákat a megrendelés visszaigazolásától számított 7
naptári napon belül elkészíti, és Vevő számára átadja a 7.2. pontban meghatározott
módon.
7.2. Vevő a megrendelésében köteles jelezni, hogy az üzemanyagkártyát személyesen, Eladó
által a megrendelés-visszaigazoláson megadott címen, vagy postai úton kívánja átvenni.
7.3. Eladó kötelessége, hogy személyes átvétel esetén erre legkésőbb a megrendelés
visszaigazolásától számított hetedik naptári napon lehetőséget biztosítson, illetőleg a

5

postai út választása esetén legkésőbb ugyanezen időpontban az üzemanyagkártyát
postára adja.
7.4. Vevő felel a használatába adott üzemanyagkártya megőrzéséért, rendeltetésszerű és
szerződésszerű használatáért.
7.5. Vevő az üzemanyagkártyát át nem ruházhatja, azt kizárólag Vevő alkalmazottja, ill. egyéb
közreműködője (Üzemanyag-kártyabirtokos) használhatja.
7.6. A üzemanyagkártya elvesztését vagy ellopását Vevő köteles haladéktalanul írásban
(telefax, email, on - line ügyfélszolgálat) vagy telefonos ügyfélszolgálaton Eladó részére
bejelenteni. A bejelentés késedelmes teljesítéséből eredő károkért Vevő felel.
7.7. Az elveszett vagy ellopott kártyák esetében Eladó köteles Vevő bejelentését követő 1 órán
belül letiltani.
7.8.

Amennyiben Vevőnek új kártyára van szükség, azt Vevőnek újra kell rendelnie.

7.9.

Eladó a szerződés teljesítése során az üzemanyagkártyák elkészítését, pótlását
(cseréjét) külön térítés nélkül biztosítja Vevő számára, illetve a kártyákkal bonyolított
tranzakciókért ún. tranzakciós költséget nem számít fel.

7.10.

Az üzemanyagkártya a szerződés megszűnésével automatikusan érvénytelenné válik,
és a Vevő köteles azt visszaszolgáltatni Eladó részére.

7.11.

Az
üzemanyagkártyán
feltüntetett
személy
üzemanyagkártya
használati
jogosultságának megszűnése esetén vagy az üzemanyagkártyán feltüntetett gépjármű
eladása, ill. forgalomból történő kivonása esetén a Vevő köteles Eladót haladéktalanul
tájékoztatni, és köteles az üzemanyagkártyát ezzel egyidejűleg visszaszolgáltatni
Eladónak.

7.12. Eladó az alábbi kategóriájú üzemanyagkártyákat köteles Vevő részére biztosítani:
= 13 db rendszámhoz kötött Alap üzemanyagkártya (csak dízelgázolaj-vásárlásra
alkalmas kártya töltőállomási kiszolgálással, meghatározott rendszámú
gépjárművekhez);
= 2 db rendszám nélküli üzemanyagkártya (csak dízelgázolaj-vásárlásra alkalmas
kártya töltőállomási kiszolgálással, bárki által használható, bármely
gépjárműbe).

8. Szerződésszegés és jogkövetkezményei
8.1.

Hibás teljesítés

8.1.1. Eladó a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).
8.1.2. Eladó hibásan teljesít, ha az általa eladott dízelgázolaj a teljesítés időpontjában nem
felel meg a jogszabályban vagy a Szerződésben meghatározott követelményeknek vagy
más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, vagy ha nem az előírt
mennyiségben kerül átadásra, vagy ha az üzemanyagkártyához kapcsolódó
szolgáltatásokat nem a jelen Szerződésben foglaltak szerint teljesíti.
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8.1.3. Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül
köteles kifogását az Eladóval közölni.

8.2. A hibás teljesítés, illetve a nem teljesítés tényét a teljesítési igazolásban rögzíteni kell.
8.3. Meghiúsulási kötbér
7

8.3.1. Amennyiben a Szerződés teljesítése az Eladónak felróható okból meghiúsul, így
különösen Eladónak felróható lehetetlenülés, az Eladó által a teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása vagy az Eladó egyéb felróható magatartása esetében az Eladó meghiúsulási
kötbért köteles fizetni a Vevő írásbeli felszólítása alapján. A meghiúsulási kötbér mértéke
a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott mennyiségből az adott évben még fel
nem használt rész kötbér igény érvényesítésének napján érvényes egységárakkal
kalkulált nettó eladási árának 5%-a.
8.4. Azonnali hatályú felmondás
8.4.1. Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal felmondhatja
a Szerződést, az alábbi esetekben:
a) Ha az Eladó a Szerződésből és annak elválaszthatatlan részét képező
mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeit nem teljesíti a
Szerződésben foglalt mennyiségben, minőségben, illetve határidőben,
és azokat az adott helyzetben elvárható mértékű póthatáridő elteltével
sem teljesíti maradéktalanul.
b) Ha az Eladó, a neki felróható szerződésszegés esetén - a Vevő
szerződésszerű teljesítésre felszólító írásbeli felszólítása ellenére haladéktalanul, vagy a Vevő által az adott helyzetben elvárható mértékű
póthatáridő elteltével sem orvosolja a szerződésszegő állapotot.
8.4.2. Az Eladó a szerződést írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja t, ha
a Vevő az Eladó részére járó Díj megfizetésével 60 napot meghaladó késedelembe esik,
és ezt követően az Eladó által írásban kitűzött 15 napos póthatáridőre sem teljesít.
8.4.3. A 8.4.1 a) és b) pontban foglaltakon túl Vevő jogosult és egyben köteles jelen Szerződést
90 napos felmondási határidővel felmondani (Kbt. 143.§ (2) bek. szerint), ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alponjában meghatározott feltételeknek; vagy
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alponjában meghatározott feltételeknek.
8.4.4. Eladó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Vevő számára megismerhetővé tenni és a jelen Szerződés 8.4.3. a)-b) pontjaiban
meghatározott ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni. (Kbt. 136.§ (1) bek. b.)
pont)

8.4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott azonnali hatályú
felmondás a Vevő részéről a szerződésszegéshez fűződő egyéb jogosultságok
gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.
8.5. Vis major
Vis major minden olyan esemény jelen szerződés szempontjából, amely a Vevő
és / vagy az Eladó hatáskörén kívül esik és minden elvárható gondosságuk és
erőfeszítésük ellenére sem tudnak megakadályozni, elhárítani vagy befolyásolni.
8.5.2. Vis major bekövetkezte esetén Feleket az azonnali értesítés és a
következményekről való tájékoztatás kötelezettsége terheli, mely elsődlegesen
történhet szóban, de minden esetben a szóbeli értesítést és tájékoztatást a lehető
legrövidebb határidőn belül írásos formában is meg kell erősítenie az érintett
Félnek.
8.5.3. Felek jogi képviselőiken keresztül egyeztetnek a vis major elfogadhatóságáról.
8.5.4. A vis major időtartama alatt jelen szerződés teljesítése függőben marad, az
elháríthatatlan akadály megszűnését követően haladéktalanul folytatódik.
8.5.1.

Teljesítési Garancia
9.1. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő vonatkozásában nem jogosult biztosíték vagy más
fedezeti garancia igénylésére.
10. Kapcsolattartásra jogosultak
10.1. Vevő részéről
Név: Viola Károlyné
beosztás: Kommunális egységvezető
telefon / fax: 06-24-367-166/123 mellék
mobil:+ 06-30-340-2345
e-mail cím: titkarsag@arieskft.hu
10.2. Eladó részéről
Név:
beosztás:
telefon / fax:
mobil:+
e-mail cím:
11. Az irányadó jog
11.1.
11.2.

Felek kijelentik, hogy jogviszonyukra a magyar jog szabályai irányadóak.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.
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12. Eljárás jogvita esetén
Jelen szerződéssel felmerülő minden vitás kérdést Felek békés úton közösen kísérelnek
megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján a hatásköri szabályok figyelembevételével
a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Ráckevei Járásbíróság illetékességét kötik ki.
13. Egyéb rendelkezések

13.1.
Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141.§ - ban meghatározott
körülmények fennállása esetén, a Kbt. rendelkezései szerint kerülhet sor. Az esetleges
szerződés - módosítás kizárólag írásban érvényes.
13.2.
Eladó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bek. k.) pont ka)-kb) alpontjai szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
13.3.
Felek kijelentik, hogy nem minősül szerződés - módosításnak Felek cégjegyzékben
nyilvántartott adataiban (így székhelyében, telephelyeiben, fióktelepeiben, képviseletére
jogosultakban, bankszámlaszámában, kapcsolattartó személyében illetőleg adataiban,
vagy egyéb a szerződő feleknél bekövetkező jogutódlás kivételével bármely módosítás).
Nem minősül továbbá szerződésmódosításnak a Felek közötti kapcsolattartásra kijelölt
személyekben bekövetkező változás.
13.4.
A 13.2. pont szerinti változásokról Felek egymást - az adott helyzet körülményeitől
függően - előzetesen vagy a bekövetkezéstől számított 10 munkanapon belül, de minden
esetben írásban kötelesek értesíteni.
A másik fél a szerződésben megjelölt székhelyre elküldött értesítés, levél, jognyilatkozat
az elküldéstől, a postára adástól számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha
a tértivevény „nem kereste", „elköltözött" vagy „nem vette át" jelzéssel érkezik vissza a
feladóhoz.
13.5.
Jelen Szerződés kizárólag mellékleteivel együtt érvényes. A szerződésben
esetlegesen nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési eljárás során kiadott ajánlati
felhívás, dokumentáció, illetve az Eladó által beadott ajánlat rendelkezései
értelemszerűen irányadóak.
13.6.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:
1. számú melléklet: Részvételi és Ajánlattételi felhívás és dokumentáció.
2. számú melléklet: Eladó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlat
3. számú melléklet: Eladó üzemanyagtöltő-állomásainak adatai

E Szerződést Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „4 (négy)" eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2017.
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Szarvas Tibor
ügyvezető igazgató
ARIES Nonprofit Kft.
Vevő

.
Eladó
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