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Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről:

Cégnév: 
Székhelye: 
Levelezési cím: 
Számlázási cím: 
Számlaszáma: 
Adószáma:
Cég] egyzékszáma: 
Képviseli:

Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2854 Dad, Fő u 54.
2948 Kisigmánd, 068/6 hrsz.
2948 Kisigmánd, 068/6 hrsz.
RaifFeisen Bank Zrt. HUF 12029004-00230141-00100008
10448979-2-11
Cg. 11-09-001429
Szűcs Attila ügyvezető

mint Eladó,

másrészről:

Cégnév:
Székhelye:
Levelezési cím:
Számlaszáma:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Képviseli:

Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.
11738008-20238173-00000000
23458208-2-09
Cg. 09-10-000479
Ányos József vezérigazgató

mint Vevő

(a továbbiakban együttesen: felek) között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek 
szerint:

ELŐZMÉNYEK

Jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Debreceni Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő által a Kbt. Harmadik Része alapján ,J)arus 
tehergépjármű beszerzése'" tárgyban a 2018.10.19-én az EKR rendszerben ajánlati felhívással 
indult, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) 
eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint Vevő és az Eljáráson nyertes 
Ajánlattevő, mint Eladó között, az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan 
teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.
Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és aimak dokumentumaival egységesen 
értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban 
az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a 
következő alkalmazási sorrend érvényesül:
az Eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült ajánlati felhívása, ajánlati 
dokumentációja és mellékletei, a jelen Szerződés, végül Eladó, mint Ajánlattevő ajánlata (a 
továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen Szerződés nem lehet 
ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az e
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pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás 
vagy szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
A fent meghatározott dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 
azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.

Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező darus tehergépjármű az Ajánlatkérési 
dokumentációban megfogalmazott követelményeknek megfelel.

1. A szerződés tárgya

Eladó tulajdonát képező, alábbi paraméterekkel rendelkező, a Debreceni Vízmű Zrt. 
Víztermelő Üzeme működéséhez szükséges, ingóságnak minősülő 1 db darus 
tehergépjármű adásvétele a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános 
szabályok szerint.

1.1.

A darus tehergépjármű főbb műszaki paramétereit a jelen Szerződéshez fizikálisán is 
csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.2. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező darus tehergépjármű minősége 
mindenben maradéktalanul megfelel az ilyen jellegű járművekkel, berendezésekkel 
szemben általában támasztott követelményeknek. Eladó szavatolja továbbá, hogy a 
Nemzeti Közlekedési Hatóságnál a gépjármű adásvétel jogszerűségéhez szükséges 
teljes körű ügyintézés megtörtént. Az átalakítási engedély, műszaki vizsga, emelőgép 
vizsga, magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás rendelkezésre állnak, 
melyeket a gépjármű átadásával egyidejűleg Eladó a Vevő rendelkezésére bocsájt. 
Eladó kijelenti, hogy a darus tehergépjármű a közúti forgalomban történő 
közlekedésre és a rendeltetésének megfelelő biztonságos használatra képes és 
alkalmas.

Eladó a jelen adásvételi szerződés tárgyát képző, a fentiekben tételesen meghatározott 
darus tehergépjármű tulajdonjogának a Vevő általi per-, teher és igénymentes 
megszerezhetőségéért 
szavatosságot vállal.

vagyoni és büntetőjogi felelősségének tudatában

2. A teljesítés helye

2.1. A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7. sz. alatti telephely

2.2. A teljesítés helyére való szállítással és a darus tehergépjármű szállítása során 
felmerülő költségekről az Eladó köteles gondoskodni. Mindezekre a darus 
tehergépjármű vételára teljes körű fedezetet nyújt.

3. A teljesítés határideje

3.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által megvásárolt darus tehergépjármű - 
a Vevő előzetes, a kiszállítást legalább 3 (három) munkanappal megelőző értesítése 
mellett - a jelen adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 5 (öt) 
hónapon belül a fenti 2.1. pontban megjelölt helyszínre kiszállítja, és ott átadja a 
Vevő képviselője részére.
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Eladó ezzel kapcsolatosan kifejezetten kijelenti, hogy ismert számára a Vevőnek a 
teljesítési határidő betartásához fűződő kiemelt érdeke.

3.2. Amenn)dben az Eladó a fentiek szerinti teljesítési határidő elteltéig kiszállítási, illetve 
átadási kötelezettségének bármilyen okból nem tesz szerződésszerűen eleget, úgy a 
késedelem időtartamára - minden megkezdett naptári nap után, a nettó vételár 1 bo
ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért tartozik megfizetni a Vevő részére, amely 
esetleges késedelmi kötbér összege a Vevő által fizetendő vételár összegéből a Vevő 
egyoldalú jognyilatkozatával levonható. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vételár 
25%-a lehet. A meghiúsulási kötbér követelése kizáija a késedelmi kötbérre vonatkozó 
igényt. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

Abban a nem várt esetben azonban, ha az eladó késedelme a 25 (huszonöt) napot eléri, 
úgy a Vevő jogosult a jelen adásvételi szerződést egyoldalú jognyilatkozatával 
felmondani és az eredeti állapotot helyreállítani, valamint ilyen esetben az eladó 
köteles felmondásról szóló vevői nyilatkozat kézhez vételétől számított 3 (három) 
napon belül a nettó vételár 25%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért 
megfizetni a vevő részére. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését 
kizárja. A kötbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók, kiemelten a Ptk. 
6:186. § (1) bekezdése.

3.3.

Vételár4.

4.1. Felek akként állapodnak meg, hogy a darus tehergépjármű vételára mindösszesen

145.880,- € + ÁFA,

azaz: egyszáznegyvenötezer-nyolcszáznyolcvan Euro + ÁFA
összeg.

4.2. Felek ismételten rögzítik, hogy a darus tehergépjármű fentiekben meghatározott 
vételára a jelen szerződés tárgyát képező darus tehergépjármű ellenértékét, továbbá az 
Eladót terhelő valameimyi, a jelen szerződésben kifejezetten rögzített egyéb költséget 
(átalakítási dokumentáció készítését, engedélyeztetését, műszaki vizsgáztatás, 
helyszínre szállítás, stb.) is magában foglalja. A vételár nem tartalmazza a 
tehergépjármű kötelező felelősség biztosítását, a gépjármű adót, melyek költségei a 
Vevőt terhelik.

4.3. A számlázás és kifizetés pénzneme: HUF (magyar Forint).

5. Fizetési feltételek

5.1. A darus tehergépjármű vételárát a Vevő legkésőbb az Eladó szerződésszerű 
teljesítésének leigazolása alapján a HUF-ban kiállított számla kézhezvételétől 
számított 30 (harminc) naptári napon belül vállalja kiegyenlíteni az eladó részére, az 
eladónak a fentiekben megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás útján. A 
számlát Eladó köteles a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kiállítani. A 
Felek a Ft/€ átváltásnál, a számla szerinti teljesítés napján érvényes MNB szerinti 
devizaárfolyamot veszik figyelembe.
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Vevő vételárat a Vevő által leigazolt szállítólevél, átvétel, valamint tartalmilag és 
formailag szabályszerűen kiállított. Vevő által leigazolt számla ellenében a 
szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (6), (10) bekezdésében és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (l)-(2) bekezdéseiben 
előírtak szerint egyenlíti ki.

Amenn)dben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla 
kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap.

5.2.

Eladót a Vevő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:155. §-ában rendelkezéseiben 
rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.
A vételár akkor számít kiegyenlítettnek, ha az az Eladó bankszámláján jóváírásra 
került.

Vevő a nettó vételár 30%-nak megfelelő mértékű előleget biztosít az Eladó részére, a 
jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírását követően, az előleg bekérő 
kézhezvételét követő 8 napos átutalási határidővel. Az előleg összege a végszámlából 
kerül levonásra. Az előleg kifizetése HUF-ban történik, az előleg bekérő dátuma 
szerinti napon érvényes MNB Ft/€ devizaárfolyam figyelembevételével.

Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A fentieken túl Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt 
haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül.

6. A felek jogai és kötelességei

6.1. A Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással minden szerződést 
érintő kérdésben egjóittműködni.

6.2. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény merül fel, amely 
akadályozza az Eladót terhelő szállítási kötelezettség teljesítését, úgy erről az Eladó 
köteles a Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni, megjelölve benne az akadályozottság 
tényét, annak okát és annak megszűnése és a teljesítés várható időtartamát is.

Az Eladó értesítési kötelezettségének teljesítése, vagy annak elmaradása nem 
mentesíti Őt a kötbérfizetési kötelezettség teljesítése alól.

6.3. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Vevő 
részére a hatályos jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint a jelen 
szerződés előírásainak és a kialakult szakmai gyakorlatnak megfelelő, I. osztályú 
minőségű darus tehergépjárművet értékesít.
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Az Eladó szavatol azért, hogy harmadik személy(ek)nek nincs olyan joga, amely az 
Eladó által a jelen adásvételi szerződés keretében értékesített darus tehergépjárműnek 
a Vevő általi tulajdonszerzését, illetve használatát bármilyen módon akadályozná 
és/vagy korlátozná.

6.4.

6.5. Eladó által a szerződés teljesítésében igénybe veendő alvállalkozók, szakemberek 
alkalmazására aKbt. 138. §-a irányadó.

Átadás-átvétel7.

Az Eladó az általa értékesített darus tehergépjárművet érvényes műszaki vizsgával, 
átalakítási és forgalmi engedéllyel köteles átadni a Vevő számára. Az Eladó köteles 
legkésőbb a darus tehergépjármű átadásával egyidejűleg a magyar nyelvű 
Gépkönyvet, (Karbantartási és használati útmutatót) és a Garancia levelet is átadni a 
Vevő részére.

7.1.

Az átvételre a darus tehergépjármű az Eladó általi szállítása alkalmával kerül sor a 
teljesítési helyen, amelynek során a Vevő képviselője a darus tehergépjármű az Eladó 
képviselőjétől tételesen átveszi. A darus tehergépjármű a Vevő általi mennyiségi 
átvétele egyben a darus tehergépjárműre vonatkozó birtokátruházás megtörténtének is 
minősül.

7.2.

A darus tehergépjármű mennyiségi átvételének tényét a Vevő képviselője a teljesítés 
igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja.

7.3.

A teljesítés igazolási jegyzőkönyvben fel kell jegyezni a darus tehergépjárművön 
szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is. Vevő a nem 
megfelelő minőségű/állagú gépjármű átvételét jogosult megtagadni.

A darus tehergépjármű minőségi átvizsgálását Vevő a kiszállítást követő 8 (nyolc) 
napon belül végzi el, amelynek során megvizsgálja, hogy a darus tehergépjármű 
megfelel a hatályos szabványokban, illetve a jelen adásvételi szerződésben foglalt 
minőségi és egyéb előírásoknak, az a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. Eladó 
ezzel összefüggésben szavatol azért, hogy a darus tehergépjármű minősége mindenben 
meg fog felelni a vonatkozó szabványokban és a jelen szerződésben előírtaknak.

7.4.

A minőségi átvétel során észlelt minőségi kifogásról a Vevő köteles az Eladót 
haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az Eladó a kifogást jogosnak ítéli meg, úgy a 
kifogással érintett alkatrészt, tartozékot az eladó köteles 3 (három) napon belül 
megfelelő minőségűre kicserélni.

Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a kifogás megalapozottságát a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, ennek hiányában igazságügyi gépjármű szakértő 
szakvéleménye alapján kerül eldöntésre a Felek között.

Felek már most kijelentik, hogy a független vizsgálat eredményét magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit az Eladó köteles megelőlegezni, a 
felmerült költségek pedig a hibásnak bizonyult Felet terhelik.

A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek a kifogás 
megalapozottsága esetén az Eladót, azok alaptalansága esetén pedig a Vevőt terhelik.

7.5.
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8. Jótállás

8.1. Eladó a jelen szerződés aláírásával az általa értékesített darus tehergépjárműre az 
átadás- átvétel megtörténtétől kezdődő 31 (harmincegy) hónap időtartamra jótállási 
kötelezettséget vállal.

9. Szerződésszegés

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 
során bármel3dk Fél jogszabály, illetve a jelen szerződés alapján őt terhelő valamely 
kötelezettségének egyáltalán nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget.

9.2. Amennyiben az Eladó a jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét megszegi, 
kártérítési felelősséggel tartozik. Az Eladó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a jelen szerződés megkötésének 
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy az 
Eladó ezen körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

9.3. Hibás teljesítésnek minősül az Eladó részéről, ha az általa értékesített darus 
tehergépjármű nem felel meg a vonatkozó hatályos szabványokban, illetve a jelen 
szerződésben leírt követelményeknek, vagy azok más okból nem alkalmasak a 
rendeltetésszerű felhasználásra.

10. Vis maíor

10.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 
beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:

akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, 
idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó

nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező 
nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív 
szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes 
tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris 
részlegeiben

lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, 
polgárháború.

zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az eladó 
alkalmazottaira terjed ki

természeti katasztrófa.

10.2. Ameimyiben bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be és ez akadályozza 
őt a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek végrehajtásában, úgy azonnal köteles 
írásban (elsősorban faxon, illetve e-mailen) értesíteni erről a másik felet, és közölni 
vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát.
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10.3. Abban az esetben, ha bármely vis maior körülmény bekövetkezett, úgy mindkét Fél 
köteles törekedni legjobb tudása, lehetőségeinek felhasználása formájában a jelen 
szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Szerződésmódosítás

11.1. Jelen szerződés és armak mellékletei csak írásos formában, a Kbt. rendelkezéseinek, 
különösen armak 141. §-ának figyelembe vételével módosíthatók.

11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. 
Az említett változásokról (ameimyiben azok a teljesítés befejezését megelőzően 
történnek meg) az érintett fél a másik felet írásban - az eset körülményeitől függően 
előzetesen (legalább 5 nappal korábban) vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 
követő 5 napon belül - kőteles értesíteni.

Érvényesség, részleges érvénytelenség12.

12.1. Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen adásvételi szerződés bármely 
rendelkezésének érvénytelensége esetén a Felek az érvénytelen részt - egyeztetést 
követően - közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni.

Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az 
érvénytelen rész helyettesítésére, módosítására vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, 
és eimek során megkísérelnek olyan új megoldást, szabályozást találni, amely a lehető 
legjobban megfelel a szerződés célkitűzéseinek és a felek szerződéskötési akaratának.

Az egész adásvételi szerződés ki nem javítható okbóli részbeni érvénytelensége esetén 
csak akkor szűnik meg, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 
volna meg.

13. A szerződés hatálya, megszűnése, megszüntetése

13.1. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés közöttük a jelen 
okirat aláírásának napján lép hatályba.

13.2. A jelen szerződést a Felek - közös megállapodásuk alapján, írásba foglaltan - bármikor 
megszüntethetik a teljesítés megkezdéséig. Ebben az esetben a Vevő által fizetett 
előleg összegét Eladó köteles visszautalni a Vevő részére.

13.3. A jelen szerződést - a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén - bármelyik Fél 
jogosult egyoldalú jognyilatkozatával, írásban megszüntetni (rendkívüli felmondás).

13.4. A Felek súlyos szerződésszegésnek, rendkívüli felmondási oknak minősítik különösen 
azt az esetet, ha:

az Eladónak a jelen szerződésben foglalt tevékenysége végzésére vonatkozó 
engedélye bármilyen okból eredően visszavonásra vagy felfüggesztésre kerül;

valamelyik Fél a lényeges szerződéses kötelezettségét olyan mértékben szegi 
meg, hogy a másik Féltől nem várható el a jogviszony további feimtartása.
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13.5. Rendkívüli felmondásnak van helye továbbá, ha;

valamelyik Fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján 
tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék 
megszerzésére;

bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre 
egyezség;

valamelyik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;

a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 
jogerősen megállapítja;

bármelyik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

13.6. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefol34atni;
b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy
e) az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 258. cikke 
alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegést eljárás 
indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés 
nem semmis.
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt feim, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból.
Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében feimáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel;
Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében feimáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel.
Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat a Kbt. 143. §-ára figyelemmel, azonban köteles megtéríteni az Eladó 
ténylegesen felmerült és igazolt kárát. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen
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szerződést közös megegyezéssel csak a Kbt. rendelkezéseivel összhangban szűntethetik 
meg. Az erről szóló megegyezést kizárólag írásban köthetik, mely a Szerződő felek 
együttes aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Vevő köteles a már teljesített 
szolgáltatásokat az Eladónak kifizetni.

14. A tulajdonjog átszállása, a bírtokátruházás időpontja

14.1. Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a vevő a darus tehergépjármű 
tulajdonjogát - a Ptk. 5:38 § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a vételár 
maradéktalan kiegyenlítésével egyidejűleg (= Vevő bankszámláján való jóváírás 
napja) szerzi meg a jármű birtokátruházásának megtörténte feltételével. A vételár 
kiegyenlítésének időpontját megelőzően, a darus tehergépjármű mennyiségi 
átvételével az Eladó a darus tehergépjármű birtokát a fenti 7.2. pontban írtak szerint 
már átruházza a Vevő számára; a birtokátruházás időpontjától kezdődően a Vevő 
köteles gondoskodni a darus tehergépjármű rendeltetésszerű tárolásáról.

15. Alkalmazandó jog

15.1. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. A szerződő 
Felek a Ptk. 6.63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizáiják. A Szerződésben szereplő 
jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az 
azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az armak megfelelő, 
megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a 
megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő 
rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen leime az Eljárás 
dokumentumainak vagy a jelen szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.

16. Eljárás jogvita esetén

16.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a felek között bármely kérdésben vita 
merül fel, megkísérlik azt tárgyalásos úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél 
egyeztetést kezdeményezhet a szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése 
végett.

Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, az egyeztetést kezdeményező fél 
jogosult igényét polgári peres úton, magyarországi, hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező debreceni székhelyű bíróság előtt érvényesíteni.

17. Kapcsolattartók

17.1. A jelen adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban a jogviszony tartama alatt 
felmerülő valamennyi technikai és egyéb jellegű kérdés egyeztetésére, a megállapodás 
esetleges módosításával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására és a Felek közötti 
folyamatos kapcsolattartásra szerződő felek teljes jogkörrel felhatalmazzák:

Az eladó részéről:

Név:
Tel:
E-mail:

Elek Imre
+36-20/982-2644
elek.imre@eurotrade.hu
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A vevő részéről;

Név:
Tel;

Magyar László beruházási csoportvezető
+36-52/513-570
magyarl@debreceni-vizmu.huE-mail:

18. Vegyes és záró rendelkezések

18.1. Felek - a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező érvényű kivételektől eltekintve - 
kölcsönösen kötelesek a jogviszony ellátása során tudomására jutott, a másik Félre 
vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, információt üzleti titokként 
megőrizni. Ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is 
terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik Fél cégjegyzésre jogosult képviselője 
adhat írásban.

Az ezen titoktartási kötelezettség megszegésével a másik Félnek vagy harmadik 
személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.

18.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti jognyilatkozatainak 
érvényessége nem függ más személy és/vagy szervezet jóváhagyásától.

18.3. A jelen adásvételi szerződésben foglalt valameimyi kötelezettség kizárólag akkor 
tekinthető érvényesen létrejöttnek, ha az írásbeli alakban történt. Abban az esetben 
azonban, ha a jelen szerződés szerint valamely jognyilatkozatot faxon vagy e-mailben 
kell leadni (ideértve különösen az egyes elszállítási időpontok leadását), a más módon 
közölt jognyilatkozat önmagában nem alkalmas joghatás kiváltására.

Valamennyi határidő jelen szerződés aláírását követően a kézbesítés időpontjától 
kezdődik. Személyes átvétel esetén, illetőleg faxon (e-mailen) küldött értesítés 
esetében a kézbesítés időpontjának az átvétel, illetőleg a faxadás (e-mail küldés) napját 
kell tekinteni.

A levélpostai küldemén)^ ajánlottan kell postára adni. A kézbesítés időpontja a 
tértivevényen szereplő átvétel napja. Ameimyiben a levelet nem tértivevénnyel adták 
fel, vagy az nem érkezett vissza, úgy a küldemény az igazolt feladást követő 3 (három) 
munkanap elteltével tekinthető kézbesítettnek.

Az e-mailben küldött értesítés csak abban az esetben számít szabályszerű 
kézbesítésnek, ha az a másik Félnek a cégjegyzékben szereplő hivatalos elektronikus 
kézbesítési címére vagy a másik Fél kijelölt képviselőjének a fenti 17.1. pontban 
meghatározott e-mail címére került megküldésre.

18.4. Felek a hallgatólagos jogfeladás tilalmában állapodnak meg, amely azt jelenti, hogy 
amennyiben bármikor, bármelyik szerződő Fél nem képes a másik Felet valamely, a 
jelen adásvételi szerződésben foglalt szerződéses kötelezettség szigorú betartására 
kötelezni, az nem jelenti az arról való lemondást, hogy később a szerződésszerű 
magatartás kikényszeríthetővé váljék. A hallgatólagos jogfeladás tilalma kiteljed arra 
is, hogy amennyiben valamely rendelkezés a Fél által megsértésre kerül, és a másik 
Fél nem lép fel azonnal ez ellen, úgy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen Fél 
hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik Fél által 
ismételten megsértésre kerüljön.
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18.5. Felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés aláírásával a közöttük a jelen 
szerződés tárgyát képező jogviszony vonatkozásában eddig létrejött valamennyi 
szóbeli és írásbeli megállapodás, illetőleg egyoldalú nyilatkozat hatályát veszti, 
beleértve a ráutaló magatartást is. Ennek megfelelően a Felek jogviszonyára kizárólag 
a jelen adásvételi szerződésben foglaltakat lehet és kell is alkalmazni.

18.6. Jelen szerződés 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 
szerződés 2 (két) db eredeti példánya az Eladót, 3 (három) db eredeti példánya pedig a 
Vevőt illeti meg.

18.7. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, valamint 
jóváhagyásuk jeléül cégszerű aláírásukkal látták el.

Kelt: Debrecenben, 2019. január. .P.Í'íí

Debreceni Vízmű Zrt,

/

Eurdti^ade Kft.
(képv.: Szűcs Attila ügyvezető) 

eladó

Debreceni yízmju Zrt.
(képv.: Ányos József Vezérigazgató)

vevi
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