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Adisv6teli keretszerz6d6s

1.

Szerz6d6 felek:

amely egyrdszrol, mint Vev6 (tov6bbiakban Vevo)
B6nyavagyon-hasznosit6 Nonprofit K<izhasznri Korl6tolt
Neve:
Feleloss6 gri Tiirsas69

Rcividitettc6gneve: B6nyavagyon-hasznosit6NonprofitKozhasznriKft.

Sz6khelye:

1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. I. emelet

Cegtregyzdkszima: 01-09-908199

Ad6sz6ma:

22143200-2-43
Statisaikai sz6mjele: 22143200-7 112-572-01
K6pviselet6ben eljar: CzeminMikl6s tigyvezet6

Szerzod6ssz6m:

MKBl03/2016

m6sr6szr5l, mint Eladti (tovrlbbiakban: Elad6)
Neve:
Carmeuse Hungaria Meszgydrtl Korl6tolt Felel6ss6gri Tarsas6g
Rdviditett c6gneve: Carmeuse Hungrlria Kft.
Sz6khelye:
7827 Beremend,064ll.Irsz.
Cdgegyzlkszitma: 02-09-066932
Bankszrlml aszdm: 10402434-4957 57 52-5654 I 003
Ad6sz6ma:
12463026-2-02
Statisaikai sz6mjele: 12463026-2352-l13-02
K6pviselet6ben elj6r: P6tern6 Marosy Katalin igyvezeto 6s Eric Serge J Lourtie
tigyvezeto
(a tovribbiakban egytittes emlit6siik esetdn: Felek) kdzdtt jtitt l6te az alulirott napon 6s helyen
az alilbbr fe lt6telekkel :
ASzerzod6 felek rogzitik, hogy a V6s6r16, mint ajiinlatkdro a Kbt. 112. $ (1) bekezdds b)
pontja szerinti nyilt kiizbeszerzdsi eljrlr6st inditott. A Vev6 a beszerzes t6rgy6val szemben
t6masztott mriszaki k<ivetelmdnyeket az ajrinlatt6teli felhivilsban 6s a kdzbeszerz6si
dokumentumban hatdrozta meg. A Vev6 kozbeszerz6si eljSr6sban hozott ddnt6se szerint a
nyertes ajanlattev6 a jelen szerz6d6sben megjel6lt Elad6 lett.

2.

Az adisv6teli szerz6d6s tirgya:

A Bdnyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kozhasznf Kft. Mecseki

K<irnyezetv6delmi B6zis
fi6ktelepe 6ltal i.izemeltetett pell6rdi zagyteri vizkezelo tizembe (7831 Pell6rd, hrsz.079.)
<isszesen 2.000 tonna mennyis6gri MSZ EN 459-1 szabviny szerinti CL90-S minos6gti
m6szhidr6t beszerz6se, telephelyre t6rt6n6 sz6llit6ssal, 6tfejt6ssel, havonk6nti teljesit6ssel.

A

sz6llit6st a technol6gia. mrikod6s6nek alapjitn, ig6ny szerinti titemez6sben, kozriti
sz6llit6ssal, 30 illetve 50 m'-es tart6lykocsival kell biztositani. A B6nyavagyon-hasznosit6
Nonprofit Kozhasznri Kft. Mecseki K<irnyezetv6delmi B6zis fi6ktelepe pell6rdi zagyleri
vizkezelo iizem telephelye, a 6-os sz6mri fokrizleked6si ttr6l ddlre, 3 km-re tal6lhat6,
megkozelithet6s6ge szililrd ritburkolaton (aszfaltos,kirtyizott, kovel javitott) biztositott.

A telephelyen

53,6 m3 t6rfogatri m6szhidr6t sil6ba tort6no 6tfejtds6t azElad6 vegzi, melynek
sor6n biztosida a kiporzrismentes tolt6st.
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3. Az adfsv6teli

keretszerz6d6s 6rt6ke:

Nett6 egys6gir leszillitva, 6tfejt6ssel

29.690,-Bttt

A keretszerz6d6s nett6 iisszege (2.000 t)

59.380.000,-Ft

AFA2Toto

16.032.600,-Ft

A keretszerz6d6s brutt6 iisszege

75.412.600,-Ft

azaz brutto hetvendtmilli6-n6gysz irztize*ettoezer -hatszin forint.

A nett6 6ron feliil a mindenkori Atr'A tiirv6nyben foglalt AFA szimlhzhart6.
Amennyiben a szeruod6s megk<it6sekor hatillyos AFA szab6lyozits a Szerzodes hatiilya alatt
v6ltozik, a hatiilyos AFA-ra vonatkoz6 rendelkez6sek az ir6nyad6ak , a szerzodo Felek minden
kiilon nyilatkozata n6lkiil, ezenviitoz6s nem min6si.il szerz6d6sm6dosit6snak.

A fenti egys6g6r fedezetet nyijt

az Elad6 valamennyi, a teljesit6se sor6n felmeriilS kdlts6g6re

6s haszniira.

Fenti egys6g{r a 2017. 6vben nem viltoztathat6!
2018. 6v

I. negyed6v6ben

Felek egyeztetnek 6s egy alkalommal ir6sban rogzithetlk

az

esetleges egys6g6r virltoztatis m6rt6k6t, az alitbbiak szerint:

A m6dosit6s m6rt6ke:

o

"':nu;:Tff;,l H!':;":,ffiT:;t",ffi::JiY;'

;i";;ii 6vi v6,to zi,sinak

mdrt6k6vel azonos.

Az itrviitozils l0
v

o/o-a

a nagyfogyaszt6i elektromos Sram

ir

2017. evi

iltozdsinak m6rt6k6vel azono s.

Az firviitozds 40 o/o-a a KSH 6ltal hivatalosan megjelentetett 2017. evi
infl6ci6 m6rt6k6vel azonos.
Ennek alapjan az rij egys6giir meghatitrozitsitra a k6plet az alirbbiak szerint alakul:
[1 + (0,5 x nagyfogyasztili gizir vfiltozhs * 0,1 x elektromos iram nagyfogyasztrfi
6r viltozirs + 0,4 x 6vi infl6ci6)l x eredeti nettri egys6gir

A nagyfogyasztoi gazar 6s a nagyfo gyasztoi elektromos 6ram ir ilrviitozitsitt az Elado 20ll
januari 6s 2018. januAri energia sziimliiinak egys6g6raib6l kepezett h6nyados6val kell
.

kisz6mitani.

Az

egysegitr viitozirs nem minSsiJl szerzodes m6dosit6snak, mivel felek az egysegitr
felt6te lrend szer et 6 s sz6mitds i m6dj rlt j el en szerzo ddsben r<i gzitett6k.

4.

Teljesit6si hatirid6:

A teljesitds kezdo

id6pontja:

2017.01.02.

A teljesit6s befejez6si hat6rideje: 2018.12.31.
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Vevo a havi szrlllitand6 mennyis6gr<il sz6l6 megrendel6st a szdllititsi hat6rid6 elott legk6s5bb
8 napon beliil eljutt atja Elad6hoz.

5.

Fizet6si felt6telek, ktitb6r, teljesit6si biztosit6k:

5.1

Az

titemez6snek megfelel6en megrendelt mennyis6g szdlliti,sa ut6n havonta egy
rdszszitmla nyujthat6 be, Vevo iitvevoje iital aliirt Atad6s-6tveteli jegyzdk<inyv vagy
Sz6llit6lev6l alapj 6n.

5.2 Fizetes m6dja: 6tutalils, a teljesit6st
5.3 Vev6

6s Elad6 r6sz6rol a

k<ivet6 elso napt6l sz6mitott 30 napon beltil.

kapcsolattartisrakijelolt szem6lyek:

- Vev6 resz€riil: Eberfalvi J6zsef technol6giai vezeto tel:72
- Elad6 r6,szdrol: Hajdu Eva kereskedelmi k6pvisel6 tel:72

I 564-742,(30-979-0488)
I 574-%O:,i:O-AZZ-S:At;

5.4 K6sedelmes teljesit6s eset6n

-ha a k6sedelem olyan okb6l k<ivetkezik be, amelydrt az
Elad6 felel6s - k6sedelmi k<itb6r fizetend6. K6sedelemnek tekintend6, amennyiben Elad6
a Vrisarl6 megrendel6s6t kdvet6 8. napot kdvet6en teljesit. A k6sedelmi k6tb6r a
k6sedelembe esds els6 napjrit6l esed6kes 6s a k6sedelmes teljesit6s teljes id6tartamfura
fizetend6. A kdtb6r m6n6ke a nett6 szerzodeses keretrisszeg 0,3 %/nip. A k6sedelmi
kdtbdr maximuma a nett6 szerz6d6ses keret<isszeg 5 %o-a. A k<itb6r maximum el6r6se
eset6n v6s6rl6 el6ll6sra, €s szerzodes felmond6s6ra jogosult.

5.5 A meghirisul6si kotb6r m6rt6ke:

a keretszerzodes nett6 <isszeg6nek 5yo- a.

5.6 Vev6 fenntartja mag6nak a jogot, hogy a k6sedelmi kotb6r nagysiig6val csrikkentse
k6sedelmesen teljesitett sziilitminy6rt kifizetendS havi resz-szfumlinigys1gat.

a

5.7 Vevti fenntartja magiinak a jogot, hogy a be6rkezett m6szhidr6t-sziilitminyokat - az
el5irt MSZ EN 459-l szabviinyban meghatirozott CL90-S minos6g szerint
szur6pr6baszenien ellenorizze vagy ellenririztesse egy ftiggetlen 6s min6sitett
minos6gvizsg6l6 laborat6riummal. Amennyiben a min6s6gviiigdlat eredm6nyek6nt
kideriil, hogy a lesz6llitott m6szhidr6t nem felel meg az .tOirt minds6gnek, akkor
Ajanlatk6r6 csup6n a keretszerzod6sben szerepl6 egys6grir TOYo-iwal szrimitott 6sszeget
fi zet i ki az adott sziilitminy vonatko z6s 6b an Aj 6nl attev6 nek.
5.8 Vev5 azigazoltteljesit6sr6l ki6llitott szdmlitaKbt. 135. (1) 6s (6) bekezd6se, tovrlbbrla
Ptk. 6:130. $ (l)-(2) bekezd6s6ben foglaltak szerint 6tutal6ssal egyenliti ki, az adozirs
rendj616l szolo2003. 6vi XCII. t<irv6ny 361A. g-a figyelembe v6telJmellett.
A sz6ml6k hataridSn beliili kiegyenlitds6nek felt6tele, hogy a szdmla megfelel az
Sltaliinos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi CXXVII. trirv6ny t69.
$-6b; foglalt
felt6teleknek.

Megrendel6 a v6llalkoz6ikdztartozds (ad6 6s v6mtartozis)hianyiit a Nemzeti Ad6- 6s
Viimhivatal (tovSbbiakban: NAV) internetes honlapj6n szerepl6,,ko^artoz6smentes
ad6z6k adatbinisa" alapjSn ellen6rzi. Amennyiben a V6llalkoz6 legk6sdbb a tervezett
kifizetds napjan az adatbinisban nem szerepel, rigy kifizet6sre csak akkor keriil sor, ha a
Vrillalkoz6 bemutat, tttad vagy megktild a t6nyleges kifizet6s id6pontj6t6l szrimitott 30
napniil nem rdgebbi nemlegesnek minrisiilti egytittes ad6igazoList.

A M/b
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A NAV 30 napn6l nem rdgebbi ad6igazol6sa hianyitban, illetve, ha a Vrillalkoz6 a
kifizet6s idSpontj6ban nem szerepel a koztartoz6smentes ad6z6i adatbiizisban, a szimla
nem kertil kifizet6sre. A NAV 30 napnril nem rdgebbi ad6igazol6sa, amennyiben
ad6tartozirst mutat, azzal csolckentett sz6mla6rt6k kertil Stutal6sra, tekintettel ana, hogy
az illlanti ad6hat6s6g az ad6igazol6s ki6llit6s6t kdvetoen a vdgrehajt6s szabiiyai szerint
halad6ktalanul int6zkedik a kcivetel6 s lefo glal i-sir ol
Fizet6si k6sedelem eset6n Elad6 a Ptk 6:155. $ szerinti k6sedelmi kamatot jogosult
felsziimitani 6s villasrtisa szerint a 2016. 6vi IX. t<irv6ny szerinti behajtrisi
kdlts6g5tal inyra tarthat ig6nyt.

5.9 A szerzodls nem tartozik

a

forditott ifahatiiya ala.

5.l0Az ajanlatt6tel sor6n nyrijtott ajanlati biaosit6k etalakul teljesit6si biztositdkkii, mely
teljesithetri iitutalSssal, bankgaranciitval, vagy biztosit6si fedezetigazol6ssal, .n r.t

iisszege 1.000.000,-Ft. Elad6 teljesit6sdvel kapcsolatban felmertilt nem szerzitd|,s szeri
teljesit6s eset6n Vev6 ktildn 6rtesit6s ndlktil a teljesit6si biztosit6k <isszeg6t lehivhatja. A
teljesit6si biztosit6k <isszege amennyiben teljesit6se 6tutaliissal trirt6nt 6s Elad6
teljesit6s6vel kapcsolatban nem mertilt fel probl6m a, a szerzod6s lej6rt6t kciveto 10 napon
beltil visszautal6sra kertl.

6.

Vis Maior

f6l iital elk<ivetett, a Szerzbd,es kritelezetts6gei teljesit6s6ben mutatott
mulasztris vagy k6sedelem nem fog szerziid6sszeg6snek min6stilni 6s k6rt6rit6si ig6nyt
eredm6nyezni addig, ameddig a Szerzlddsi kcitelezetts6g teljesit6s6nek elmulasit6sa,
vagy az abban mutatott k6sedelem az erintetl fel hatilsk<irdn kivtil, elh6rithatatlan ktilsri
okra (vis maior) vezethetb vissza.
Vis maiomak minostil minden olyan eset, amely6rt egyik f6l sem felel6s, azaz azadott fel
6sszer[ien k<iriiltekint6 magatartiisa ellen6re sem volt elkeriilhetd, 6s amely 6ltaliiban,
de
nem kiz6r6lagosan - a ktivetkezri eseteket foglalja magriban: h6boru, ellens6gesked6s,
polgrlrhrlborfi, zendiil6s, forradalom, felkel6s, tenorista cselekm6ny, orsz6gos, vagy
ipar6gi szttilk, embarg6, importkorlfutozits,frildreng6s, ftjldcsuszam]rrs, Xvizvigy aradii,
jixvirny, karant6n vagy egy6b term6szeti, illetvi fizikai katasztr6fak. A
munkaer<i,
berendez6sek 6s anyagok puszta hianya nem tekintend6 vis maiornak, hacsak azt
olyan
kcirtilm6ny nem okozta, amely maga is vis maior.

6.l.Brlrmelyik

6.2.Ha b6rmelyik felet vis maior akad,iiyozza meg vagy k6slelteti abban, hogy b6rmely
Szerzod6s szerinti kciteless6g6t teljesitse, akkor az 1iintett fel kriteles 6rtesiteni
a m6sik
felet a vis maiort kepezo k<iriilm6nyekrol, 6s az e miatt kdsleked6 vagy v6gre nem
hajthat6 kotelezetts6gr6l. Ekkor az 6rtesftdst kiildS felnek felment6st ad az Lrtesi tett
fel az
esettSl fiigg6en, M id6beni teljesit6s k<itelezetts6ge al6l, arra az id6re, amig M
akadilly oztatdst vagy k6sleked6st okoz6 k<irtilm6ny tart.

7. A szerzdilfis felmondisa:
Vevo a Kbt. 143. $ (1) bekezddse alapj6n szerzoddstfelmondhatj a, vagy - a ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzod6st6l elillhat,ha:

.eq- fu,,
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a.
b.

c.

feltdtlentil sztiksdges a szerzodes olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a Kbt.
141. $ alapj6n rij kdzbeszerz6si eljar6st kell lefolytatni;
a Elad6 nem biztositja a Kbt. 138. g-ban foglaltak betartiis6t;
a krizbeszerzes szabilyainak megszeg6se miatt k<jtelezetts6gszeg6si eljarris indult.

7.1. A Vevo kdteles a szerzod6st felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni,
ha a szerz6d6s megkdt6s6t kcivetoen jut tudomishra, hogy az Elad6 tekintet6ben a
kozbeszerz6si eljar6s sor6n kiziir6 ok 6llt fenn, 6s ezert ki kellett volna zirni a
ko zb e szer z6 s i e lj rirrisb6 l.

7.2.

A Vevo jogosult

ds egyben kriteles a szerziiddst felmondani - ha sziiks6ges olyan
hataridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6tAsar6l
gondoskodni tudjon -, ha

a.
b.

az Elad6ban k<izvetetten vagy kdzvetlentl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szetez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely tekintet6ben fennrill a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont kb)
alpontj rlban me ghatdr ozott felt6tel ;
az Elado kcizvetetten vagy kdzvetlentil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szetez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintet6ben fennrill a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s t; pont ib;
alpontj 6ban me ghatfir ozott feltdtel.

Az Elad6 a szetzldes megszrindse elSU m6r teljesitett szolgriltatis szerzod6sszeli p6nzbeli
ellen6rt6k6re jogosult.

8.

Egyebek

Vev6 a Kbt. 136. g (1) bekezd6se 6rtelm6ben el6irja, hogy Elad6

a) nem fizethet, illetve

b)

sziimolhat el a szerz5d6s teljesit6s6vel <isszefligg6sben olyan
krilts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a Elad6
ad6k<jteles j<ivedelm6nek cscikkent6s6re alkalmasak;
a szerziSdls teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerke zet6t aVev6 szitm1ra
megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletekrol a Vev6
haladdktalanul 6rtesiti.

A ktilfrldi ad6illetSs6gri Elad6 k<jteles a szerz6ddshez arra vonatkoz6 meghatalmaziist
csatolni, hogy M illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleni.il

beszerezhet azElad6 vonatkoz6 adatokat az orszilgikkrizdtti jogseg6ly ig6nybev6tele
n6lkiil.
A Kbt. 135. $ (1) 6s (6) bekezd6s6ben meghatirozott felt6telek i ti"rioaetnlk ukko, is r6szei,
ha a Felek err5l nem vagy elt6r6en rlllapodtak meg.
szetzoddsben nem szabilyozott k6rd6sekben a Ptk., a

A

vonatkoz6 rendelkez6seit kell alkalmazni.

9.

Kbt. 6s a kapcsol6d6 jogszabrllyok

A felek egyiittmiikiid6se:
A keretszer ziides al6ir /6;hr a 6 s m6do s it6siira j o go sult szem6lyek
A Vevo rdszerbl: Cz6min Mikl6s i.igyvezet6 igazgat6,

bt M 4b
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Az Elad6 reszerol P6tern6 Marosy Katalin igyvezeto 6s Eric Serge J Lourtie
ijgyvezeto

A

k6t szerzodo fel kdzcis akarat6b6l j<itt l6tre, m6dositani csak a szerzodo felek
meg6llapod6sa alapjin, ir6sos form6ban lehets6ges, a Kbt. l4l. $-6ban foglaltaknak
szerz1des a

megfelel6en.
Szerz(ido felek kcitelezik magukat arra, hogy a szerzod6sbSl fakad6 vitriik eset6n elsosorban
megegyez6sre trirekszenek.

Jelen szereztid6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben a Ptk. rendelkez6sei, 6s a mindenkor
hat6lyo s j o gszabdly ok az ir inyad6k.

Jelen szerzod6s n6gy, egym6ssal szo szerint megegyezl eredeti p6ld6nyban k6szi.ilt oly
m6don, hogy a Felek eredeti al6ir6sukkal Htjak azt el.

Beremend,

('
P6tern6

igyvezetl igazgato
Vevri
Bdnyavegyon-haszuositd

Nonpro{it K6zhasznf

Korl{tolt

Felel6ssdgii

T{rsar{g

e\ w/ltu

Lott ;-4*U Al

2**e,t

il;;;ffittu
tigyvezetok
Elad6

r*lh{h,

