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FuvARozÁsI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt
F.u.19. adószánia: 15323888-2-03, bankszámlaszáma: 10025004-01743630, telefon: 76/482-611;
fax: 76/481-074, képviselője: Dr. Botos Emil igazgató) mint Fuvaroztató (a továbbiakban:
Fuvaroztató),
másrészről Androvicz István (6114 Bugac, Móricz Zsigmond u. 20., adószám: 43601178-2-23,
bankszámlaszám: 52400030-10005075, képviselő: Androvicz István) mint Fuvarozó (a
továbbiakban: Fuvarozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények, alkatinazási szabályok
Fuvaroztató egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le „Tömegtakarmány, élőállat és
mezőgazdasági gépek fuvatozása” megnevezéssel.
Az eljárás nyertese az eljárás 1. és 2. része vonatkozásában a Fuvarozó lett, akivel Fuvaroztató
az alábbi szerződést köti.
Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás valamennyi részét szabályozza. Amennyiben a Fuvarozó
nem valamennyi rész vonatkozásában lett nyertes, akkor a szerződés rendelkezési közül nem
a]kalmazandóak azon ~-k, amelyek egyértelműen más részre vonatkozó (fuvarozási tárgy)
specifikus rendelkezést tartalmaznak.
—

-

1. A szerződés tárgya
1. Fuvaroztató megrendeli, Fuvarozó pedig elvállalja a jelen szerződés, ill. a megkötéséhez
vezető közbeszerzési eljárás tartalma szerinti fuvarozási feladatok ellátását. A fuvarozási
feladatok alatt értik felek:
a. Tömegtakarmány fuvarozását (közbeszerzési eljárás L része),
b. Oshonos (élő) állatok fuvarozását, (közbeszerzési eljárás II. része),
Mezőgazdasági gépek fuvarozását. (közbeszerzési eljárás IlL része),
a közbeszerzési eljárásban meghatározott mennyiségek szerint, de
mindhárom rész
vonatkozásában összesen
legfeljebb évi 42.000.000.-Ft értékben. A fuvarozó
kötelezettsége az alábbiak:
Tömegtakarmány- fuvarozás esetén:
A Fuvaroztató termőföldjein betakarított és bebálázott (továbbá harmadik személytől
megvásárolt) Fű-, lucernaszéna és szenázs sérülésmentes felrakása, beszállítása
a
meghatározott telephelyre, deponálás a telephelyen.
Előállat- fuvarozás esetén:
Magyar szürke szarvasmarha- és a bivalyállomány egyedeinek, borjúkorú állattól a
felnőttkorú tenyészállattal bezárólag történő fuvarozása. Az állatok sérülésmentes
mozgatása a telepek között, IiI. a telepek és a legelők között történik, továbbá állatvásárlás
esetén az eladó telephelyéről a fuvaroztató telepére kell szállítani a megvásárolt állatot,
Illetve szükség esetén a sérült vagy selejtállatot a vágóhídra kell fuvarozni. A fel-, ill.
lerakodás a Fuvarozó kötelezettsége.
Mezőgazdasági munkagép fuvarozása esetén:
A különböző típusú mezőgazdasági munkagépek és a mezőgazdaságban használatos
berendezések (körbála etető, itató vályú, villanypásztor berendezések) fuvarozása, a
—
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Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő telephelyei között, Illetve a
mg-i gépek meghibásodása esetén a munkaterület, valamint a javítószerviz között kell
ellátni. A fel-, ill. lerakodás a Fuvarozó kötelezettsége.
2. Fuvarozó a munkát hiány-, és hibanientesen határidőre köteles elvégezni. Fuvarozó
tevékenységét a jogszabályok ill. szakmai szokásoknak megfelelően keU hogy ellássa.
3. Fuvarozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és
a jelen szerződés inegkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései ixányadóak.
4. A Fuvarozó az igénybe vett alvállalkozóért (teljesítési segédért) úgy felel, mintha az
alválialkozó (teljesítési segéd) által végzett munkákat saját maga végezte volna el.

2. Fuvardíjdíj és annak megíizetésc
1.

Szerződő felek a fuvardíjat az alábbi táblázat szerint állapítják meg, mely átalánydíj. Felek az
átalányclíj jogi tarta]mával tisztában vannak.
I. rész (tömeRtakarmány) vonatkozásában:
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8. A Kbt. 99.~ (1) bek. alapján Fuvaroztató kijelenti, hogy a Kbt. 305.~ (6) bek-ben foglalt
feltételek teljesülése esetén jelen nyilatkozatával hozzájárul az alábbi űzetési számlája
vonatkozásában a Kbt. 305.~ (6) bek-ben meghatározott beszedési megbízás számlavezető
pénzintézete által történő teljesítésére. A 6zetési számla száma: 10025004-01743630.
9. Felek jelen szerzódésüket a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének napján hatályos
APEH üzemanyagár alapulvételével határozták meg. Amennyiben a fenti gázolajár APEH
által elfogadott árában 2%-ot meghaladó változás következik be, akkor Fuvarozó annak
50%-át a fuvardíjban érvényesítheú, ill. üzemanyagár csökkenés esetén érvényesíteni köteles.
A változás maximális mértéke nem haladhatja meg a megajánlott fuvardíj 5%-át.
—

—

3. Szerződési biztosítékok
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Fuvarozó nemteljesítési kötbér megűzetésére köteles, ha olyan okból, ami neki felróható a
teljesítés meghiúsul ide értve a megrendelés visszautasítását ill. azt az esetet is, amennyiben a
Fuvaroztató az adott megrendeléstől a Fuvarozó érdekkörében bekövetkező okból eláll.
Mértéke:a hibás teljesítéssel érintett fuvar nettó fuvardíjának 100 %-ának (forintban)
megfelelő pénzösszeg.
Fuvarozó hibás teljesítési kötbér meg6zetésére köteles, ha olyan okból ami neki felróható,
nem szerződésszerűen teljesít. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett
fuvar (adott feladat teljes) nettó fuvardíjának 10 %-ában (forintban) meghatározott
pénzösszeg.
A kötbért a Fuvaroztató írásbeli felszólítással érvényesíti, melynek Fuvarozó általi
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles fuvarozó eleget tenni. Amennyiben a
kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül a Fuvarozó érdemi, indoklással ellátott
ellenvéleményt nem terjeszt elő, akkor a kötbérkövetelést a fuvarozó által elismertnek kell
tekinteni.
A Fuvaroztató követelheti a kötbéren felül felmerült kárát is.
Nemteljesítési kötbér esetén a teljesítés nem követelhető.
Fuvarozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyár képező
termékek fuvarozása a Fuvaroztató alapvető kötelezettségeinek teljesítéshez szükséges, így a
szerződésszerű teljesítés a Fuvaroztató különösen fontos érdeke.

4. A szerződés tartalma
1. Az egyes feladatokról a Fuvaroztató külön megrendelőlapot állít ki és küld meg a Fuvarozó
részére. A megrendelés tartalmazza a hivarozás kezdő helyét és a címzettet (ill. h a címzett
azonos a Fuvaroztatóval, az fuvar célállomását), továbbá a fuvarozandó áruk jellegének ill.
mennyiségének a meghatározását. A megrendelés megküldésének végső határideje
hivarozás tervezett időpontját megelőző 3 nap, élóál]at, vagy mezőgazdasági gép esetén 24
óra.
2. A hivarozási feladatokat az alábbi határidőkre kell ellátni:
a. széna esetén: a bebálázást követő 30. napig,
b. szalma esetén: a bebálázást, ill. vásárlást követő 30. napig,
c. a telepek és a legelők közötti takarmányszál]ítás esetén: megrendeléstől számított 3
nap,
d. az állatok mozgatása a telepek között, ill. a telepek és a legelők között:
megrendeléstól számított 3 nap
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II.

rész vonatkozásában, az élőállat ~.ivarozás fuvardíja: 220 fuvar/Ft/km+Áfa

III.

rész a mezőgazdasági gép fuvardíja: 220 fuvar/Ft/km+Áfa

Fuvaroztató önerőból biztosítja az anyagi fedezetet.
A Fuvaroztató előleget nem Ezet.
Fuvarozó havonta a tárgyhónapot követően I db. gyűjtőszáinlát jogosult benyújtani.
Fuvaroztató a számla ellenértékét a teljesítést követően átutalással Ezeti meg Fuvarozó
számlájára a Kbt. 305~ rendelkezéseinek megfelelően.
6. A teljesítésigazolás kiállítására a Természetvédelmi Vagyonkezelési Osztály vezetője vagy az
állattenyésztési referens jogosult. A teljesítésigazolások a számlakötelező mellékletei.
7. Késedehnes Ezetés esetén Fuvaroztató köteles a Ptk-ban meghatározott (301/A), és a
késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot meg6zetni.

5. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel
1. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattétel.re jogosult személyek az
alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik
meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak
átvétele igazolható:
2. Fuvaroztató részéről:
Csaplár Károly osztályvezető
Tel, fax: 06-30-638-02-98
Fuvarozó részéről:
Androvicz István
Tel.: 06-76-372-802
Fax.: 06-76-372-802
3. A feladat tényleges eUátása során a Fuvaroztató képviselőjének kell tekinteni az adott
telephely vezetőjét, ill. a természetvédelmi őrt.. Kétség esetén a képviseleti jog igazolását
tia Fuvarozó.

6. Vegyes és záró rendelkezések, a szerződés hatálya, megszűnése
1. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba azzal, hogy a fuvarozási feladatokat 2011. március.
21-től kell ellátni. A szerződés 2011. december 31. napjáig hatályos.
2. Felek a határozott időre tekintettel a rendes felmondás jogát kizárják.
3. A rendkívüli feknondás joga megilleti bármely felet, ha a másik fél súlyos szerződésszegést
követ el.
4. Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül:
a. Fuvaroztató részéről:
i. ha a lejárt tartozását felszólítás ellenére és azt követően 30 napon belül sem
fizeti meg,
ii. a szükséges dokumentumokat nem szolgáltatja és ezzel a fuvarozási
tevékenységet lehetetlenné teszi,
b. Fuvarozó részéről:
i. szabályos megrendelést nem igazolja vissza, vagy a visszaigazolt fuvarozási
tevékenységet nem, vagy nem végzi el,
ii. élőáHat ill. mezőgazdasági gép esetén 24 óránál hosszabb késedelembe esik I
naptári hónapon belül legalább 2 alkalommal,
iii. egyéb fuvarozási feladat esetén 10 napnál hosszabb késedelembe esik I
naptári hónapon belül legalább 2 alkalommal,
iv. egy naptári hónapon belül legalább 2 alkalommal nem a megfelelő
fuvareszközzel áll ki,
a fuvarozási tevékenysége során neki fekóhatóan a fuvarozás tárgya
egészben vagy részben megsemmisül, ill. elhull, vagy elveszik.
5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fuvarozó a megrendelést visszautasítja,
vagy a jelzett időre nem állítja ki a megfelelő fuvareszközt, a Fuvaroztató jogosult harmadik
személlyel a fuvarozási feladatot elvégezni.
6. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
7. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a
jogviták eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Kecskeméti Városi, illetve a BácsKiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának
tartalmával eUentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe
—

—
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e.

3.

4.

a megvásárolt tenyészállatot az eladó telephelyéről a Fuvaroztató telepére, Illetve
szükség esetén a sérült vagy selejtállatot a vágóhidra: megrendeléstől számított 24
óra,
f. mg-i gép esetén: megrendeléstől számított 24 óra.
g. amennyiben az időjárási viszonyok miatt az eseti egyeztetés eredménye alapjáii
meghatározott teljesítési határidők lejártáig nem lehetséges a kijelölt bálák
elszállítása, úgy a felek a teljesítési határidőt módosíthatják.
A megrendelést köteles a Fuvarozó 24, mezőgazdasági gép és élőáflat esetén 12 órán belül
visszaigazobi. Ennek hiányában úgy kell értékelni, mintha a megrendelés teljesítését
megtagadta volna.
A Fuvarozó köteles a fuvareszközt (szükség esetén fuvareszközöket) a megfelelő időben és
helyen, fuvarozásra alkalmas állapotban kiállítani, és a fuvarozást haladéktalanul megkezdeni.
Előállat hivarozás esetén olyan, a tisztiorvosi szolgálat által élőállat szállítására engedélyezett
és arra alkalmas szerelvényt kell kiállítani amelyen minimum 13-14 egyed, 24 hónaposnál
idősebb szarvasmarhaféle közúti fuvarozása engedélyezett.
A Fuvarozó kötelezettsége a fel-, ill. lerakodás azzal, hogy az ehhez szükséges felszerelési
tárgyakat ill. személyzetet is köteles biztosítani.
A Fuvaroztató köteles a fuvarozónak a küldemény továbbításához vagy útközben szükséges
hatósági kezeléséhez a megfelelő okmányokat átadni. Míg ez meg nem történt, a Fuvarozó a
küldemény átvételét megtagadhatja. A Fuvarozó köteles az átadott okmányokat megfelelően
felhasználni.
Ha a szerződó felek a fuvarozásról fuvarlevelet állítanak ki, a fuvarlevél bizonyítja a
küldemény átvételét. Az átvétel napja míg mást nem bizonyítanak az a nap, amelyen a
fuvarlevelet a Fuvarozó aláírta (lebélyegezte).
A Fuvaroztató kívánságára a Fuvarozó köteles a fuvarlevél általa aláírt (lebélyegzett)
másodpéldányát a Fuvaroztatónak átadni vagy a küldemény átvételéről elismervényt adni.
A Fuvarozó köteles a feladó utasításait követni.
Ha a Fuvarozó olyan utasítást kap, amely veszélyezteti a fuvarozás gazdaságos, gyors és
biztonságos teljesítését, köteles erre a feladó figyelmét haladéktalanul felhívni.
Ha a Fuvaroztató az utasítást Írásban megismétli, a Fuvarozó köteles azt a Fuvaroztató
veszélyére és költségére végrehajtani; meg kell azonban tagadnia az utasítás teljesítését, ha
annak végrehajtásával veszélyeztetné mások személyét, vagy megkárosítaná mások vagyonát.
Ha a fuvarozás akadályba ütközik, a Fuvarozó köteles a feladótól haladéktalanul utasítást
kérni.
A Fuvarozó köteles a Fuvaroztatót a fuvarozás lebonyolításával kapcsolatos minden
lényeges körülményről haladéktalanul értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért
felelős.
A fenti értesítési kötelezettség különösen akkor áll fenn, ha a küldeményt kár érte, ha a
fuvarozási határidő lényeges túllépése várható, ha a küldemény épsége veszélyben van, vagy
ha a küldemény kiszolgáltatása nem lehetséges.
A Fuvaroztató jelentős természeti érték veszélyeztetésének észlelése esetén felfüggesztheti a
Fuvarozó munkavégzését. A Fuvarozó a munkák felfüggesztése miatt kártalanítási igénnyel
nem léphet fel a Fuvaroztatóval szemben, indokolt esetben azonban külön megegyezéssel
a felek a munkavégzésre meghatározott határidőket módosíthatják.
A Fuvarozó köteles maradéktalanul betartani a természet védelméről szóló 1996. évi LIIL
törvény vonatkozó rendelkezéseit.
A Fuvarozó az általa okozott vagy tevékenysége miatt bekövetkezett károkért a Ptk.
vonatkozó szabályai szerint felel.
A Fuvarozó a fuvarozás időtartama alatt köteles a munkavédelmi, tűzvédelmi és
vagyonvédelmi előírásokat betartani. Tűz esetén a Fuvarozó köteles
a tűzoltás
megkezdésével egyidejűleg a tűzoltóságot és a Fuvaroztatót értesíteni.
-
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6.
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V

minden további jogcselekmény, Így különösen a szerződés módosítása nélkül a megsértett
kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumenwmi rendelkezés
kerül.
9. A felek tudomásul bírnak arról, hogy a Fuvaroztató költségvetési pénzfeJhasználását az
AUami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizni jogosult, illetve a
szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.
10. Továbbá tudomással bírnak arról, hogy az áflamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIH. tv.
15/B ~ (1), (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát,
tárgyát a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, a Fuvaroztató köteles közzétenni
15/A ban szabályozott módon.
11. Jelen szerződés 5 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi
az ajánlattételi felhívás, és az ajánlattételi dokumentáció. A szerződés a mindkét fél aláírásra
és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Fuvarozónál cégszerű) aláírása
esetén érvényes.
—
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Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben lnegegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Kecskemét, 2011. március 21.
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6114 Bugac, Móricz Zsigmond út 20.
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