
Adasveteli szerzodes 

Amcly letrcjott cgynSszr61, 

Nev: E-misszio Egyesiilet 
szekhelyc: 4400 Nyircgyhaza, Szabolcs u. 6. 
ad6szama: 19214555-2-15 
bankszamlaszama: 68800109-50003589 
szamlavczct6: Szabolcs Takarekszovetkczet 
kepviseletebcn: Tomori Laszlo, cgyestileti elnok 
mint vevo (a tovabbiakban vev6) 

masreszr6l 

Ncv: SC RO DOKI TRADE SRL 
szekhely: Salonta, Romania, Strada Sarcaduluj 80-100 km 
Intezmenyi azonosit6: 1052269/2007 
Ad6szam: RO 22376970 
Szamlavczct6 pcnzintczct: BCR Salonta, Strada Republicii Str. 78. 
Bankszamlaszam: RO 30RNCB0036092339180002 
Kepviscletre jogosult: Bcrenyi Gy<'>rgy 
mint clad6 (a tovabbiakban elad6) 

k6z6tt az alabbi feltctclckkcl: 

1. A szerzodes targya: 
A felek megallapodnak abban, hogy clad6 eladja, vev6 megvasarolja kozbeszcrzesi eljan'is 
alapjan 40 n6ivaru egyed es 2 tcnyeszbika karpati borzderes szarvasmarhat az elad6 altai a 
kozbeszerzesi eljarasban meghatarozott aron. A szarvasmarhak teljesitesi helyre (karanten 
telepig) Wrten6 szallftasanak koltsege az elad6t terheli. 

Jelen szerz6des elvalaszthatatlan reszet kepezik az alabbi dokumentumok: 
az ajanlatteteli felhfvas, 
az ajl'mlati dokumentaci6, 
a megbfzott ajanlata es annak mellekletei. 
a kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek irasos osszegzese. 

2. Teljesites helye: A vev6 altai megadott karanten telep Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Megye, vagy Borsod-Abauj Zemplen megye tertileten. 

3. A teljesites ideje: A felek megallapodnak abban, hogy az elad6 a szarvasmarha 
egyedeket jelen szerz6des megkoteset kovet6 1 0 h6napon beltilleszallitja. 

4. Atvelel 
Az egyedek megfelel6ssegenek vizsgalatat ktillemi biralat alapjan a vev6 az elad6 telepcrc 
t0rten6 szallitast kovet6en az ertesitest kovet6 8 napon beliil vegzi el, ezt kovct6cn az elad6 
kotcles elvegeztetni az esctleges exporthoz sztikseges allatorvosi vizsgalatokat. 



A vevo a leszallitott egyedeket fi.ilszam es marhalevel alapjan veszi at a teljesites helyen. A 
vevo csak olyan egyedeket vesz at, melyek az allatorvosi vizsgalaton megfeleltek. 

5. A szerzodes ellenerteke: 

Ellenszolga.ltatas osszege osszesen 73 200 EURO, amely no1 ivan1 egyed eseten 1 750 
EURO/db, mig himivaru egyed tekinteteben 1 600 EURO/db. 

Az eljaras ut6finanszfrozott. Vegszamla benyujtasa csak a szerzodesben foglalt szolgaltatas 
teljesftese utan lehetseges Reszszamlazasra nines lehetoseg. A vevo 50 % osszegii el6leg 
szamla benyujtasara jogosult, mely eloleg a vegszamlaban keriil levonasra. 

Fizetesi feltetelekre vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezes: az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi 
XCII. tOrveny 36/ A. §-a, valamint a Polgari Torvenykonyv 6:130 §-a. Kbt. 130. §-a. A fizetesi 
hatarido a Ptk. alapjan a szamla kezhezvetelet koveto 30 nap. 

Az ellenertek megfizetese a vevo teljesftes helyen levo kepviseloje altai kiallftott un. 
Teljesites igazolas atadasat kovetoen az elad6nak RO 30RNCB0036092339180002 sz. 
bankszaml~jara val6 atutalassal, az elad6 altai a kiszallitasokat kovet6en kiallftott szamlajanak 
a vevohoz erkezesetol szamitott 30 napon beltil tOrtenik. 
A vevo a projekt finanszirozasahoz a HUSKROUA/1101/094 azonosito szamu palyazat altai 
biztositott tamogatast hasznalja fel. 

6. Szerzodesszegesert valo feleiOsseg: 
Az elad6 a Ptk. szerinti kesedelmi kamatra jogosult, amennyiben a vevo az ellenszolgaltatas 
megfizetesevel kesedelembe esik. 
A vevo jogosult es egyben koteles a szerz6dest felmondani - ha sziikseges olyan hatiuid6vel, 
amely lehetove teszi, hogy a szerzodessel erintett feladata ellatasar61 gondoskodni tudjon- ha 
a) az elad6 tarsasagaban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni 
reszesedest szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo 
gazclasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott 
felteteleknek. 
b) az elad6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajcloni reszeseclest szerez 
valamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem renclelkezo gazdasagi tarsasagban. 
am ely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezcles k) pontjaban meghatarozott felteteleknek. 
Az elacl6 nem fizet, illetve szamol el a szerzodes teljesftesevel osszefiiggesben olyan 
koltsegeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pon~ja szerinti felteteleknek nem megfelelo 
tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek az elad6 ad6koteles jovedelmenek 
csokkentesere alkalmasak, illetve a szerzodes teljesftesenek teljes idotartama alatt tulajclonosi 
szerkezetet a vevo szamara megismerhetove teszi es a fentiek szerinti iigyletekrol a vevot 
haladektalanul ertesiti. 
A fenti felmondas eseten az elad6 a szerzodes megsziinese elott mar teljesftett leszallftasok 
szerzodesszerii penzbeli ellenertekere jogosult. 

7. Egyeb feltetelek: 
a) A szerz6d6 felek a szerzodesben nem rendezett kerdesekben a Ptk-nak adasveteli 

szerzodesre vonatkoz6 rendelkezeseit tekintik iranymutat6nak es a bekesen nem 
rendezett tigyek tekinteteben a Nyfregyhazi Jarasi Bir6sag es a Nyiregyhazi 
Torvenyszek illetekesseget fogadjak el. 



b) Jelen szerzodes 3 eredeti peldanyban kesztilt. 
c) Felek a szerzodest elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t j6vahagy6lag 

irtak ala. 

Nyfregyhaza, 2014. november 30. 


