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Amely létrejött egyrészről:

Pilisborosjenő Község Önkormányzata (székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16., 
adószáma: 15734666-2-13, képviseli:Tömöri Balázs polgármester polgármester, mint Vevő (a 
továbbiakban: Vevő), 

másrészről: 

a MÓRÁM CZ, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 
43., cégjegyzékszáma: 01-17-001074, adószáma: 25882894-2-42, bankszámlaszáma: 
Unicredit Bank, 10918001-00000093-27210006, képviseli: Jankó Zsuzsanna kereskedelmi 
vezető), mint Eladó (a továbbiakban: Eladó),
a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya, a megrendelt termékek és szolgáltatás megnevezése

Vevő az Eladó által kiadott 2020.03.16-án kiküldött TAVASZI AKCIÓ alapján megrendeli az 
alábbi, az Eladó cseh anyavállalata által gyártott, aszfalthibák, kátyúk azonnali javítására 
szolgáló INFRASET technológia STANDARD csomag összetevőit a következő 
összeállításban:

1 db ponyvázott utánfutó
- 2 db Topas TPS 15 infrasugárzó, 2017-es modell / 24 hó garancia/

1 db lapvibrátor
1 db lombfúvó/ szívó

- 7 zsák 20 kg-os kiszerelésű ACO 8 aszfaltkeverék/ újrahasznosított ACR aszfalt
- 201 PETTRA 77B, 80%-os bitumentartalmú bitumenemulzió

1 szett speciális tanúsítvánnyal rendelkező munkaeszköz ( 7 darab eszköz)

Eladó vállalja a fenti termékek raktárról, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 1 
héten belüli, a Vevő székhelyére ( Vevő által kijelölt címre) történő leszállítását.

II. Az ellenszolgáltatás mértéke, a számlázás módja és a számla kiegyenlítése

A szerződés I. pontja szerinti termékek ellenértékeként Vevő 3 701 483,- Ft + 27% ÁFA, 
tehát bruttó 4 700 883,-Ft, azaz bruttó négymillió-hétszázezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint 
vételárat és 44 000 Ft+ ÁFA szállítási díjat fizet Eladó részére.
A vételár megfizetésének módja:
Vevő az Eladó által kiállított díjbekérő alapján 5 napon belül 100% összeget fizet meg Eladó 
jelen szerződésben szereplő bankszámlájára banki átutalással.

III. Minőség, garancia

Eladó a jelen szerződés szerinti INFRASET® technológiát képző TOPAS TPS 15 
hősugárzókra 24 hónap garanciát vállal. A csomag további tartozékaira a gyártó által 
meghatározott garanciális feltételek érvényesek.
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Vevő tudomásul veszi, hogy az INFRASET® megjelölés és a hozzá tartozó technikai 
megoldások, amik eme szerződés tárgyát képezik, ipari mintavédelmi tanúsítvánnyal 
rendelkeznek. A Vevő vállalja, hogy a gyártó előzetes írásos engedélye nélkül a technikai 
megoldást nem fogja tárgyilag felhasználni. Ami annyit jelent, hogy nem fogja gyártani, 
harmadik személynek átadni, vagy a szerződés tárgyát képező technikai megoldást vagy 
annak részét piacra bocsátani, kivételt képez az eredeti eszköz, melynek gyártója az Eladó.

IV. Alkalmazandó jog, a szerződés érvényes létrejöttével és az Eladó jogképességével 
kapcsolatos rendelkezések

Eladó képviselője nyilatkozik, hogy az Eladó, mint a MÓRÁM CZ, s.r.o. Magyarországi 
Fióktelepe a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről szóló 1997. évi 
CXXXII. törvény rendelkezései szerint a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem 
rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló 
cégformaként a belföldi cégnyilvántartásban a külföldi vállalkozás fióktelepeként 
bejegyeztek, így vállalkozási tevékenység folytatására jogosult. Képviselő a hivatkozott 
törvény 3.§ (la) bekezdése alapján nyilatkozik továbbá, hogy Eladó jogképes, cégneve alatt a 
külföldi vállalkozás javára jogokat szerezhet és a külföldi vállalkozás terhére 
kötelezettségeket vállalhat, így különösen vagyont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat 
és perelhető, továbbá a törvény 13. és 15. §-ai alapján devizabelföldinek minősül, vállalkozási 
tevékenységére a belföldi székhelyű vállalkozásokra vonatkozó szabályok irányadóak, melyre 
tekintettel a Felek a jelen szerződéses jogviszonyra a magyar jog szabályait tekintik 
irányadónak.

Eladó képviselője kijelenti, hogy a MÓRÁM CZ, s.r.o. a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:88.§ szerinti gazdasági társaság, a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.. törvény 7.§ (1) 6. pontja és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 3.a. pontja szerinti 
gazdálkodó szervezetként az Nvt. 3.§ (1) bekezdés l.b. pontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül, így a szerződés érvényes megkötésének és az annak alapján történő kifizetés 
teljesítésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
41 .§ (6) bekezdés alapján jogi akadálya nincs. Jelen nyilatkozatot Vállalkozó képviselője az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm.rendelet 50.§ (la) bekezdés előírásainak való megfelelés céljából tette.

V. Kapcsolattartók

Vevő részéről: Komlós Tibor alpolgármester( +36 70 6700075, 
alpolgarmester@pilisborosjeno.hu)

Eladó részéről: Jankó Zsuzsanna kereskedelmi vezető (+36 70 883 4404, 
zsuzsanna.janko@infraset.hu)

VIII. A szerződés időtartama, módosítása, megszüntetése, érvényessége 
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A Felek közötti jogviszony szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától kezdődő hatállyal 
a szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig és a Felek közötti elszámolásig jön 
létre.

A Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel jogosultak módosítani.

A Felek jogosultak a szerződést közös megegyezéssel, írásban megszüntetni.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint más, kapcsolódó jogszabályok és hatósági előírások rendelkezései 
irányadóak.

A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket megkísérlik elsődlegesen tárgyalás útján 
rendezni, ennek eredménytelensége esetén, jogvita esetére - a pertárgy értékétől függően - 
kikötik a Budakömyéki Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.

Felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírják azzal, hogy annak rendelkezéseit magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. Készült 4, azaz négy, egymással mindenben megegyező eredeti 
példányban, melyből 2-2 példány a Feleket illeti.

Pilisborosjenő, 2020.március 25. Budapest, 2020. április 02.

Jahkó Zsuzsanna
tó- Kereskedelmi vezető

MÓRÁM CZ, s.r.o.
Magyarországi Fióktelepe
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