
il

f:a

szállítási szeruődés

Amely létrejött egyrészől Medgicseryhr[za Yáros Önkorm ányzata (székhely:
5666 Medgyesegyháza" Kossuth tér 1., adószáma: 15725211-1_04, törzskónyvi
azonosítÓ.725217, bankszámlaszátma: l|733l37-15344083-00000000 képüseli:
Ruck Márton polgármester), mint Ónkormanyzat, (továbbiakban: Önkormányzat),

valamint a GUMI-COOP Kft. 5700 Gyula Dancza u. l (Levél cím: 570a Gyulq
Dobay u. 5) szám alatti társaság, (cégtregyzék száma: Cg. 04-09-0a2873,adószáma:
l1050250-2-04, banksámla száma: I04a2623-2ó21l963-000000000) képviselője:
Temyey Anikó ügyvezetó, mint szallíó (tovabbiakban: Szatlító)
kozOtt szociá]is célú ttizifa vasarlasa, szá{lítasa targyaban.

Előzrrrények:
A belügyminiszter 59/2an. (Xtr.23.) BM rendeletében döntött a helyi
önkormányzatok szociális célú űzifavasarlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatasaról. A támogatás és a sziikséges önerő együttes értéke eléri a
közbeszerzésekről szólő 2011. éü CVItr. tv.-ben meghatározott értékhatárt, így az
önkormányz at l 6 l 20 T 2. (I.24.) Kt. határozaával elinűtotta a köú eszerzési elj aras. A
rendkívtili időjarasi üszonyok miatt a Meókovácshrázi Helyi Védelmi Bizottsag
Vzan, (il.2.) számú ltatározata tl. pontjában felkérte a polgármestereket, hogy
tegyenek meg mindent annak érdekéberr, hogy a településen élő lakosság minél
kisebb áldozat árárr vészelje át a rendkívUli időjaíási helyzetet (fiítőanyag, űzifa
tartós élelmiszer biaosítása), időben bozzéls, meg a szükséges intézkedéseket,
legyenek jő gazdái varosuknak, községükben a neltéz időkben és a szűkös anyagi
helyzetben is.
Fentieke tekintettel kikérve az eljárésban közremtíködő közbeszerzési szakértő
allaspontját a tí.lzifa beszerzésre vonatkozóan azonnali intézkedésként kerül
megkötésre jelen szerződés.

l. Szallíto elad az Önkormányzat székhelyére szálliwa 1000 erdei kobméter
tháfát, melyet Önkormányzat megvasiá.rol és a székhelyén mennyiségileg és
minőségileg áNesz,

2. A Űziflra vonatkozó minőségi elvárások: 1 méteres hosszra vrigott 9 cm
minimális vastagságú kemény űzifa (akac, tölgy, kőris) rönk, melyet
Ónkormárryzat átvételkor minőségileg ellenőriz,

3. Szallító vállalja a űáfa leszíllitisát a szerzőóés alíúrását követően napon
minimum ó0 erdei m3 vonatkozásíhan, illetve folyamatosan, figyelembe véve
a rendkívúli időjáíási üszonyokat, a teljes mennyiség vonatkozásában
legkésőbb aszerződes alaírasát követő 20 napon belil.

4, A ttízifa egységára: 14.000,- Ft/m3 + Áfa, ósszesen nettó: 14.000.000,-
Ft+61'a bruttó: l7.780.000,- Ft.
A szállitás kOltsége: Z,aaa,- Ftlm3 + Ára, összesen nettó: 2.000.000,_ Ft+Áfa,
bruttó: 2.540.000,- Ft.
Mindösszesen bruttó: 20.320.000,- Ft.

5. Ónkormányzat a megvasarolt áru ellenértékét és a szallítasi költséget, a teljes
mennyiség átvételét kóvetően, Szállíó által kiállított számla alapjan 8 napon
belril megfi zeti S zállitő bankszáml áj ára.
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6.

7.

Önkormárryzatrészéről kapcsolattartó és a teljesítés igazolasara jogosult:
Juhasz György tel. : +36/30/3034ó08.
Szállító reszéről kapcsolattartó; Szókely János : tel. : +3 6 l30 1953 17 19,

Szallító kijelenti, hogy a Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
előtt bejegyzett működő gazdasági társaság, ellene csőd-
felszámolási, végelszámolási eljárás nincs folyamatban.
Erdőgazdálkodói tevékenységét a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivata1 Erdészeti lgazgatóság által kiadott 703L279
erdőgazdálkodói kód alapján végzi.

A szerződő felek kölcsönösen törekednek arr4 hogy a vitás kérdéseket
elsősorban peren kivril rendezzék.

9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabéúyai az
irarryadóak.
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A szerződő felek jelen szerzőóést,
kólcsönös en, jóv ihagy őlag a]űíJ ák.

Medgyesegyház4

akaratukkal mindenben megegyezőtmint
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