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szállítási szerződés

amely létrejön egyrészről a Veszprém N,Ieg;-ei Tüclőgl,ógyintézet (képviselő: dr. Medgvassza1,
Balázs főigaz_lató, székhely: 8582 Farkasgyepű. 04912. hrsz" adószám: 1542621 1-2- l9: bankszánla
szánla: i 00.18005-003 l7698 ), nrint megre nclelő (a tor,ábbiakban: \4esrendelő).

tlásrészről a Wood Forest Kft. (székhely,: 8660 Tirb" Virág r.rtca 19.; cégje_el,zékszírm: 1,1-09-

312963. adószárn: 24126940-2 14. bankszátnlaszám: Dél Takarék Szöl,etkezet. 50800283-
15401201 képl.iselő: Gáspár Zoltán, tigyl,ezető). r-nint sziillító (a tor,ábbiakbrarr: SzáIlító) között az

alátrbi f'eltételekkel. (A továbbiakban Megrerrdelő és Szzillító eg},üttesen: Felek. kiilön-külön: Fél).

í. Szerződés tárgya

1. Felek a 2. pontban meghatározott. legalább l2 N4J/k_s általírnos fűtőértékkel szírr-rrolt veg}/es

erdei faaprítéktüzelőariyagszállításár,a2018,nol,etnber l0.napjától kezdődőenaN{egrendelőáltal
letblr,tatott a 20l5. él,i CXLIII. t\,, (Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárás erednrérrl,es lezárírsáig
szerződést kötnek.

2. Szállító r,állalja, hogl,N{egrende]ő részére eseti rne_erendelések alap.ján az általa előírllított
veglle5 erdei faapríték (nedt,essé_qtartalom: nrar. 45 ClL, G3alG50 nlin. S200 ,\; néret: max. 20
rnnl apríték ánrlérő. 60-80 nim faaprítékhosszúság. idegen an\1l.1got: köl,et. betoIrt. aszitltot,
bitunlent. műant,a_got. eg1,,éb szerves \agv szerletlerr htllladékot" te_el,i anragokat, térnet. ilr-ótot.

szöset. a kaziinr"izemre vesz'jl},es iill},agot nelli tartalmazhat) szállítást teijesít. arne]let
\{e_srendelő átvesz és annak ellenértékét átutirlássa1 megfizeti,

3. Szállító r,állalja. hogy a t'aapríték szállítlrsát - jelen szerződés telies időtarta]tltit ililttt.
N{egrendelő eseti megrendeléseinek nTe_efeleiő n-rerrnl,iségben, jelen szerződés i. és 2. polltiában
nleghatározott feltételekrrek nle_gf'elelőerr. ttlnnánként 16"300.- rt + Ár''A. azaz Tiz.enltatezer-
háromszáz_ forint + ÁFA írrban teljesíti. Az ár a teijesítés hell,ére szállítl,a és a fuvareszközriil a

tárolóba berakl,a értendő. A teljesítés helye: 8582 Farkasgl,epúi, 01912"hrsz,.

il. N,Iegrendelő jogai és kötelezettségei

4. N'Iegrerrdelő az e-nlailen és telefonon együttesen leadott eseti megrende]ést legkésőbb a
szál]ítilrsi hatlrridőt rnegelőző nap délelőtt 12.00 órírig jogosult megkiilderri Szállító részére"
Anlennyiben SzáIlító nem tesz a me_Erendeléssei összefü_egésben észre,n,ételt, rt rlegrendelés
el fo_sad ottnir,k teki rrthető.

5, IWegre ndelő .jogosult a kiszállított faapríték mennyisé_9i, illetve rrlirrőségi átvételét
ell,égezni" Felek megállirpodnak abban, hogy,a Szírllító nrinclen esetben hiteles rnérle§egg_l,el
igazolja a kiszállításra kerüló faapríték nrennyiséget, atrrell,et Megrenclelő ellogac1.

6" A minőségi át\,étel esetén, atnennyiben Megrendelő észlelése szerint a kiszírliított faaprítók
nedl,essé_qtartalma a jelen szerződés 2. pontjában rögzített értéket meghaladja, úgy a Felek közös
tnintar,ételezés után a rníttta nedvességtarta]mát a Felek által kölcsönösen elisrnert Bakonyi Erőrriű
Zrt. (8401 Ajka, Gyártelep) laboratóriumában benréretik. A közös rrrintavételezés esetétt a Szállítót
a szállítást l,égző gépkocsivezető képviseli, ós a szállítrnányból 2 db vizsgálatra alkalmas nlintát
l,esznek. amelyből egl,tninta a Szállítót illet.
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7, Arnennyiben a taapríték tiize lőarrl,ag szállítrnány a Me_9rende ló ész]elése alapján nerr-r f'elel
me_q a 2. pontban tne_9határozott feltételeknek. akkor a Szírllító értesítése niellett a szállítrnány
átl,étel ét tleetirgadlrad a, és a szál l ítmán,\,t vi sszafordíth atj a.

8. Amerill5,i§9n a faapríték tüzelőanyag szállítrrránybóI vett minta a ]aboratóriumi vizsgálat
alapján nem felel nleg a 2" porrtban meghatitrozott leltételeknek. úg1, a 1eszárllázott merrnyiség a
ll a_easabb ned r,e s sé gtirrtal omn ak me gfel el őerr ktln i glrl á sra ke rü1.

9. Száilító a megrendelést az eseti nlegrendelésberi lbglalt hatítridőre köteles teljesíteni.
Anrenttyiben ez érdekkörében feirrrerülő akadál1.,ba iitközik, erről N,,legretrdelőt azonnai köteles
értesíterri. amelynek elmaradásir esetén l\4egrendelő késedelnri kotbélt szánrollrat fei. me1l,nek
alapja a késedelmesen leszállított 1aapríték ttlennl,iség nettó órtéke, rr'értéke a nregrendelőben
foglalt szállítási naptól kezdődően a késedelernnrel órintett naptiiri naponként 5 Vc, A kötbe<r

összegét Megrendelő j ogosult érr,én),esítelri "

10, Felek rnegíriiapodnak abban. lro_s1,,Száilító nenr í-elelős, ha a késedelnles teliesítós vau5,

meslriúsulás a Szá]iító érdekkörén kír,ii] eső. igazoiható ..r,is maior" ereclménye. anlei5rlSj
Nlegrendelőt azonnal értesíiette.

fiI. Szállítőjogaiéskötelezettségei

l1. Száilítóazelfogadottme_uretidcléstaszírllításrrap.ján7.00é_c 1_1,00közöttköte]esteljesíterri.
anlenntibetl ettől eltérő iclőpontban tudrra csali szállítani, azt a \{e_sreirde]őr,el előre egrezteini
köteles, Szállítő az ajárrlatbarr foglalt fix árat.jelen szerződés teijes időtartama alatt köteles tartani.
Száilító t,állalja, lro_ey jelen szerződésberr nreghatározott 1iron t-eliil s.irrmiil,en járulékos költséget
neil számol fel,

12, Sz-állító aleszámlázott díj késedelnles teljesítése esetén a ]013. él,i" V, tv (Ptk.)6:,:l8. §-ban
me_ehatározottak szerint késedelrli kan latot sziitlloihat í-el \1esrendelő részére.

IV. Fizetési feltételek

13. A faapríték tüzelőany,ag szállítások teljesítésének kifizetésére az átr,éte]t kör,etően a Szállító
1rltal a Veszprém N{egl,ei Tüdőg5,ó_eyintézet, 8582 Farkasgy,epű, 04912" hrsz. itdószám: 15;1262li-
2-19 atjatokkal kibocsátott sziimla alapjlrn banki átutalással l:erül sor. A szállítás tel|esítésének a
szárrlián t'eltüntetett napja a hónap utolsó napja" A tizetési határidó a számla kiájiítiisírtól szítnlíiott
1_5 nirptári nap.

14, iVle_erendelő előleget nenl fizet, A Szállító a szálrrla mellé csittoija Megrendelő képviselője
által aláírt szállítólevelet. A szánrlirriak tartahnzrznia kell a faapríték n-ierrnyisé_ti egl,ségét. a teljes
mennl,iséget" az e_tységárat forintbirn és azt, 1rogy a feltiintetett írr az ÁFÁ-t tartalrnazza,e. |{api
rendszerességtt száIlítás esetén Szá]lító a leszállított mennyisé_eekről ,eiiijtőszánrlát jogosult
kiáilítani.

i5. A 2003" évi XCII. törvény (Árt.) 22lE". § - barr előírt. az ElektronikLis Közúti Áruforgalorn
Eilenőrző Rendszenel €KÁER) kapcsolatos kötelezettség a Szállítót terhe]i.
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V. Felek együttműködése

1]. Felek megállapodnirk abban, ho_ey jelen szerzódésberr lbglaltak rnaradéktalan teljesítése
érdekében - szükség szerint - folyamatosan e.el,üttmiiködnek. Ennek nlegfelelően időben
tájékoztatják egymást, nem csupán jelen szerződésberr fo_glaltak teljesítéséről. hanenr minden olyarr

térryről, adatról. körtilményről, anlely, a teljesítésre kihatással lehet.

18. Kapcsolattartószen"iélr,ekmegnevezéseéselérhetősé_ge:

N4e grendel ő által kapc sol attartlrsra kijelölt szenlél 1,e k :

Nér,: Var_sa Róbert

Telefon: 89/3_58-0 l 3; 30/696-8509 Fax: 89/358-088;

E-rT rail cím : varga.robert @ fgl,epu-tr-rdokorhaz.hu

Szállító által kapcsolattartásra kijelölt szen-réJy,:

Nél,: Gáspírr Zoltán

Teletbn: 30/869-8520

E-rrrail cítll: u,oodforestkft@ grrrail.com

VI. Yegl es rerdelkezések

19. Jelen szerzödés 2018, november 10. rrap.játói kezdődőetl a N,íe_grendelő á]tal a szerzőclés

tárgl,ában letblytatott a 2015. éliCXLIII. tr,. szerinti közbeszerzési eljárás eredlnénl,es lezárásái_e

marad hatály,ban.

20. .Ielen szerződés rnirrdennemű nródosítása csak írásban törtérrhet"

21, Jelen szerződést a Felek eg1,oldalúan a nrásik Fé1 részére rnegkiildött írásbeli rlyilatkozattal
30 napos felnrorrdási időr,el. indoklíissal felrnondhadák.

22. Felek nregiillapodnak, hogv esetleges vitlrikat békésen, peres út rnellőzésér,el i_eyekeznek
rendezni. Arrrennyiben a vita rendezése erednlénytelenül zárulrla a pertárgy értékétől fiig_eően

kikötik a Veszprérni Városi Bírósá_e kizárólagos illetékessé*sét,

23. Jelen szerződésben nem szabltlyozott kérdésekberr a Polgárr Törl,énl,kijnyvről szóló
20l3.évi V. tv törr,ény,, r,alamint az egyéb kapcsolódó jo_eszabályok rendelkezései iráriyaclóak.

21. Felek képviselői a jelen szerződésben fogialtakat r,alós ü_eyleti akaratukkal nrindenben
megegl,ezőnek találták. anrelyet eiolvasás és értelnrezés után.ióváhagyólag aláírták.

25. Jelen szerződés.l eredeti példányban készült, arnelyből 2 példán5, a 1\llegrendelőt. 2 példány
a Szállítót illeti.
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Farkasgyepű, 2018. november 10.
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