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továbbiakban, mint szállító (Megrendelő és Szállító a továbbiakban együttesen: Felek) között, az általa
gyártott WooDo2 biobrikett értékesítésére az alábbi feltételek szerint:
Preambulum:
Decs település Önkormányzata, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló, 1602/2018. (XI.27.)
Korm. határozat alapján a Belügyminisztertől kapott BMGÖF/69-79/2018 számú Támogatói Okirattal
(továbbiakban: Okirat) megerősítetten vissza nem térítendő támogatásban részesül. Ezen Okirat
értelmében a támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre és annak elektronikus
aláírásával lép hatályba. Felek, ezen hatályos támogatói határozat felhatalmazása alapján - miszerint az
önkormányzat vállalja, hogy szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó
szervezettel - és kifejezetten abban foglaltak teljesítésére kötik jelen szerződést.
1. A megrendelő vállalja, hogy a fent hivatkozott Okirati vállalásának teljesítését a szállító által gyártott
WoodO2 biobrikett vásárlásával kívánja teljesíteni. Megrendelő, vásárlással összefüggő rendelési
igényét írásban elküldi a szállító kapcsolattartójának a következő e-mail címére:
kiss.tibor@nyirsegibioenergia.hu
A szállító kapcsolattartójának telefonos elérhetősége: 06 30/587-4952;
2. Felek a brikett eladási árát 67,5 Ft/kg + ÁFA összegben (CPT Decs, Incoterms 2010.) határozzák meg,
mely vételár a megrendelő által megadott telephelyen történő átvétellel értendő.
Igénylőkként 140 kg, 433 igénylőnek 60.620 kg brikett kerül leszállításra.
A teljes fizetendő összeg 4.091.850 Ft.+Áfa, azaz bruttó 5.196.650 Ft.
A megrendelő a támogatásban részesülő háztartásoknak 2019. december 15-ig biztosítja a brikett
átvételének lehetőségét.
A megállapított vételár tartalmazza az egyutas raklap, valamint a sztrecsfólia csomagolás költségét is. Az
áru kiszerelése: 960 kg (±10 %) / egyutas raklap.
Egy raklapon 96 db 10 kg-os egységcsomagolású brikett kerül szállításra.
3. A megrendelést a szállító kapcsolattartója E-mailben - a megrendelői rendelés leadását követő 3
munkanapon belül pontos határidő megjelöléssel - visszaigazolja a megrendelőnek, illetve az esetlegesen
felmerülő változásokról egyeztetést kezdeményez a vevővel.
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4. Minőség és súly meghatározása:
A Megrendelő az áru átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni az áru minőségi ellenőrzését, és az
esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól köteles a szállítót írásban haladéktalanul (de legkésőbb 24
órán belül) értesíteni. A szállító jogosult a megreklamált tételekből ellenminta vételére, amit maga
vizsgál/vizsgáltat meg. Az szállító a vizsgálati eredmények függvényében jár el a reklamációval
kapcsolatban.
A minőség megállapítása átvételkor szemrevételezéssel történik. A megrendelő tudomásul veszi, hogy az
alkalmazott technológia jellegéből kifolyólag lehetséges a különböző gyártási ciklusokban a különböző
alapanyag összetétel miatt a brikett küllembeli különbözősége (méret, szín), ilyen jellegű kifogással a
megrendelő nem élhet, mert e tulajdonságok a brikett fűtőértékét nem befolyásolják.
Tekintettel arra, hogy az szállító a készletnyilvántartását mérlegelés alapján vezeti, és telephelyein 60
tonnás aktuális hitelesítéssel rendelkező hídmérleggel rendelkezik, ezért Megrendelő kijelenti, hogy a
mérést szállító mérlegelése alapján elfogadja. Szállító minden egyes fuvarról mérlegjegyet készít, mely a
számla mellékletét fogja képezni.
A megrendelő jogosult ugyanakkor saját költségén mérlegelést végeztetni. Amennyiben a megrendelő
mennyiségi eltérést tapasztal, úgy köteles azt az eladónak haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben a
szállító a mennyiségi eltérést nem fogadja el, úgy a szállító képviselője vagy megbízottja 3. mérlegelést
kérhet, mely mérlegelés alapján a mennyiségi eltérés tisztázható vagy a szállító az áru visszaszállítása
felől intézkedhet.
5. Fizetési mód, számlázás:
Az áru ellenértékét Megrendelő a teljesítést követően, a szállító által kiállított szabályszerű számla
ellenében, a számla kiállítását követő 3 napon belül banki átutalással köteles megfizetni az szállító
részére. (Megrendelő részére a számla elektronikus úton a kiállítást követően továbbításra kerül.)
A megrendelő kijelenti, hogy kifejezetten tudomásul veszi, hogy az áru tulajdonjoga a vevőre az áru teljes
ellenértékének szállító részére történő maradéktalan kifizetésével száll át véglegesen.
Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult a Ptk. 6:155 §-a szerinti mértékkel késedelmi kamatot, és a
követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetére 2016. évi IX. tv. 3.§-a szerinti 40 Euros behajtási
költségátalányt, érvényesíteni megrendelő felé.”
6. Vis Maior:
Vis Maiornak tekintendő minden olyan esemény, amely az érintett Fél akaratától függetlenül következik
be, és amelyet megelőzni, vagy elhárítani kellő gondossággal sem tud. Ezek közé értendő többek között:
bármely, a termelő tevékenységet megakadályozó vagy korlátozó hatósági intézkedés – akkor is, hogyha
az mulasztásban nyilvánul meg, továbbá hadüzenettel, vagy anélkül folyó háború, felkelés, lázadás,
polgári engedetlenség, sztrájk, elemi csapás, felhőszakadás, útlezárás, járvány.
Bármely félnek haladéktalanul írásban (E-mailben és levélben) értesítenie kell a másik Felet a Vis Maior
esemény bekövetkeztéről, és annak várható időtartamáról.
Az értesítést követően egyik Fél sem felelős a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének
elmulasztásáért, vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben azok a Vis Maior eseménynek, vagy annak
hatásának tulajdoníthatók.
Felek kötelesek minden ésszerű erőfeszítést megtenni, és együttműködni annak érdekében, hogy
mérsékeljék a Vis Maior hatását.
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek
bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A másik fél kérésére a vis maior
tényéről az érintett fél köteles hitelt érdemlő módon kiállított, megfelelő igazolást bemutatni.
Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a felek kötelesek egymással egyeztetni a
szerződés esetleges módosításáról.
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7. Egyéb rendelkezések:
Jelen szerződés hatályon kívül helyez minden olyan szerződést és minden jelen szerződés tárgyában
keletkezett szóbeli és/vagy írásbeli megállapodást mely megrendelő és szolgáltató között jelen szerződés
keltét megelőzően jött létre.
A Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés alapján vállalt kötelezettségeiket minden esetben –vis
maior eset kivételével- teljesíteni kötelesek. Ennek szem előtt tartásával abban az esetben, ha a Szállító
nem adja át/Megrendelő nem veszi át a megrendelt mennyiségű brikettet, úgy a nem teljesítő fél kötbér
fizetésére köteles.
A kötbér mértéke a megrendelt áru értékének 20%-a, de minimum nettó 8.000 Ft/tonna, amelyet a nem
teljesítő fél a szállító által visszaigazolt szállítási időpontot követő 5. napon köteles megfizetni.
Felek kijelentik, hogy mindketten tisztában vannak az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet előírásaival, így annak esetleges megszegése
esetén a (rendelet alapján) vétkesnek minősülő fél köteles valamennyi szankció viselésére.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizárólag a támogatói Okiratban nevesített
támogatási érték mértékéig történő tüzelőanyag (brikett) adás-vétele tárgyában jött létre és az ügylet
szerződésszerű teljesítését követően az megszűnik. Szállító kijelenti, hogy semminemű felelősséget nem
vállal az általa megrendelő felé értékesített (áru) brikettnek, nem a támogatási okirattal összefüggésben
történő Önkormányzati elszámolásáért és annak jogosultak (háztartások) felé történő átadásának
bonyolításáért.
Felek kijelentik, hogy ellenük a szerződés aláírása napján nem volt folyamatban végelszámolási, csőd és
felszámolási eljárás.
A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés folytán a Megbízó tudomására jutott minden információ
üzleti titoknak minősül, így a Megbízó által sem most, sem a jövőben semmilyen részében fel nem
használható és a Megbízó köteles az így szerzett információkat szigorúan megőrizni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a (Magyar Polgári Törvénykönyv) Ptk. Vonatkozó
rendelkezési az irányadóak.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos vitás kérdéseket
elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni.
Amennyiben ez eredménytelen, jelen megállapodás aláírásával a felek megállapodásából eredő, illetve
azzal összefüggő bármely jogvita esetén visszavonhatatlanul alávetik magukat - a Nyíregyházi Városi
Bíróság, illetőleg a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződést a felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, mint
társaságuknak erre felhatalmazott képviselői, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Nyíregyháza, 2019.január 28.
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