Adásvételi szerződés
/K-1/2018
Mely létrejött egyrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Fax:
Képviseli:
Kapcsolattartó:

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
02-10-060354
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
14925889-2-02
10402427-00027647-00000004 K&H Bank Zrt.
72/421-700
72/421-701
Sándor Zsolt vezérigazgató
Szép Szandra beszerző

a továbbiakban, mint Vevő, valamint másrészről a

Név:
Székhely:
Levelezési cím és ügyintézés:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Fax:
Képviseli:
Kapcsolattartó:

a továbbiakban mint Eladó között,
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
1.) Előzmények:
Vevő pályáztatási eljárást folytatott le „TTK SPORTPÁLYA NA300 ÉS NA 200 PVC VEZETÉK KIVÁLTÁSA”
tárgyban, amely eljárásban nyertes ajánlattevővel köti meg jelen szerződést.
2.) A szerződés tárgya:
Eladó eladja a(z) 1. sz. melléklet szerinti termékeket a Vevő részére.
3.) Birtokba adás határideje: 2018.07.01.
Birtokba adás helye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
4.) A 2. pontban meghatározott eszközök vételára Ft + ÁFA, azaz Ft + ÁFA.
A vételár tartalmazza a szerződés teljesítése során felmerülő költségeket, úgy, mint a helyszínre szállítást.
Vevő a 2. pontban felsorolt eszközök vételárát a következők szerint fizeti meg Eladónak:
Vevő az eszköz(ök) átvételét követően az Eladó által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét
követő 30 napon belül fizeti meg az eszköz(ök) vételárát Eladó X.-nél vezetett X számú bankszámlájára
történő utalással.
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5.) A teljesítés helye, módja és okmányai:
A szerződés teljesítésének helye: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Nyugati ipari út 8. sz. alatti telephelye.
Az Eladó teljesítéskor átadja a 2. pontban felsorolt termékek és/ vagy megküldi az azokra vonatkozó
teljesítmény nyilatkozatot és az egyéb szükséges okmányokat, amennyiben a termékek rendelkeznek
azokkal. A Felek a teljesítéskor átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyen a Vevő rögzíti az
esetlegesen felmerülő, szemrevételezéssel megállapítható hibákat, hiányosságokat.
6.) Eladó kötbérfelelősséggel tartozik, amennyiben késedelmesen, hiányosan, nem a megrendelésben
meghatározott paraméterekkel, minőségben vagy egyáltalán nem teljesít.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés napjától számítva a teljesítés megtörténtéig a szerződés
tárgyát képező eszközök nettó értékének megfelelő napi 1%, de legfeljebb a késedelmes termék nettó
vételárának 10%-a.
Hibás teljesítés esetén Eladó a hibás teljesítést követő 10 napon belül új berendezést szállít Vevőnek,
melynek minden költsége Eladót terheli.
A nem teljesítés miatti kötbér a szerződés tárgyát képező eszköz nettó értékének 20%-a.
7.) Ha a Vevő fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a Ptk. 6:155. § szerinti kamat
megfizetésére köteles.
8.) Felek a szerződés teljesítés során kötelesek kölcsönösen együttműködni. A szerződésben megjelölt
értesítési kötelezettségen túl is kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan eseményről
vagy körülményről, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti vagy akadályozza.
9.) Jelen szerződést a Felek közös megegyezésük alapján kizárólag írásban módosíthatják.
10.) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő, esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsősorban peren
kívül, tárgyalásos formában, megegyezésre törekedve rendezik. Ennek sikertelensége esetére a Felek a
Pécsi Járásbíróság, illetve hatáskör hiánya esetére a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
11.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
12.) Jelen szerződés egymással mindenben megegyező négy eredeti példányban készült, amelyet a Szerződő
felek kölcsönösen átolvastak, értelmeztek és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt
aláírták.
Pécs, 2018. …… …….

…………………………………………………..
Sándor Zsolt
vezérigazgató
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Vevő
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……………………………………………..

Eladó

