
Adásvételi szerződés 
 
 
amely létrejött 

egyrészről: 

a Legfőbb Ügyészség                           (1055 Budapest, Markó u.16.) 
 Bankszámlaszám: 10032000-01481011-00000000 
 Adószám: 15300148-2-41 
 KSH azonosító: 15300148752331101 

 mint Vevő,  

 
másrészről: 

a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (ajánlattevő) (címe: 1139 Budapest, Fáy u. 27) 
 Cégjegyzékszám: 01-09-071123 
 Bankszámlaszám: 10900011-00000002-00210104 
 Adószám: 10438372-2-44, 

 mint Eladó 

között „17 db középkategóriás személygépkocsi beszerzése” tárgyban lebonyolított nyílt közbeszerzési 
eljárás alapján. Az Eladó a nevezett eljáráson 2010. február. 26. keltű ajánlatával elnyerte 17 db 
középkategóriás személygépkocsi szállításának jogát. 
 
 
1. A szerződés tárgya: 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Eladó eladja, Vevő pedig megveszi a jelen szerződésben 
foglalt feltételekkel és szállítási határidő mellett az alábbi műszaki és egyéb tulajdonságokkal 
rendelkező 17 db Skoda Octavia Ambiente 1,6 / 102 LE típusú modell megnevezésű, 1595 cm3 
lökettérfogatú, 75 kw /102 LE teljesítményű személygépkocsit (továbbiakban: Személygépkocsik).  
 
 
2. A Személygépkocsik vételára, a vételár megfizetése 
 
2.1 A Személygépkocsik egyenkénti vételára megegyezik az Eladó ajánlatában „1 db 

személygépkocsi bruttó ajánlati ára”-ként megjelölt Ft összeggel, azaz 2.753.600 Ft + 478.000 Ft 
regisztrációs adó + 688.400 Ft  Áfa összeggel. A 17 db  Személygépkocsi vételára 
(továbbiakban: Vételár) összesen 54.937.200 Ft + 11.702.800 Ft Áfa. 

2.2 A Vételár semmilyen jogcímen nem emelhető és tartalmaznia kell valamennyi járulékos 
költséget, így a megajánlott extrafelszerelések árat is. A Vételár tartalmazza a beszerzéssel 
összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illetéket és kötelező biztosítás 
kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget. Az 
esetleges speciális igények alapján felmerülő többletköltséget (pl.: egyedi rendszám) Vevő 
köteles külön megtéríteni. 

2.3 Vevő a Személygépkocsik vételárát az Eladó által a 17 db Személygépkocsi szerződésszerű 
átadását követően köteles az Eladó részére az Eladó által kiállított számla alapján, a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalás útján Eladó Uni Credit Bank-nál vezetett 
10900011-00000002-00210104 bankszámlájára megfizetni. Eladó előlegre nem jogosult. 

2.4 Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles 
Eladónak megfizetni. 

 
 



3. A teljesítés időbeli ütemezése 
 
3.1 Eladó a 17 db személygépkocsit jelen szerződés aláírásától számított legfeljebb 14 (ajánlatban 

vállalt naptári nap) naptári napon belül köteles Vevőnek átadni. Eladó köteles Vevőt a 
Személygépkocsik átadásának pontos időpontjáról (év/hó/nap/óra) az átadást megelőző 3 
munkanappal írásban értesíteni. 

3.2 A Személygépkocsik átadásának helye: 1055 Budapest, Markó u. 16. 
3.3 Eladó a Személygépkocsikat forgalomba- és üzembehelyezett állapotban, érvényes hatósági 

jelzésekkel, környezetvédelmi igazolólappal, kötelező KRESZ tartozékokkal, magyar nyelvű 
kezelési utasítással, garancia- és szervizkönyvvel és a szükséges okmányokkal együtt adja át 
Vevőnek, Vevő a személygépkocsi(ka)t az általa, illetve az Eladó által megjelölt időpontban 
köteles átvenni. Az átadásról szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 
 

4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felmondás 
 
4.1. Eladó szerződéses vállalásként a személygépkocsikra az egyes tartós fogyasztási cikkekre 

vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendeletben foglalt tartalommal 
és 2 év jótállást azért, hogy a Személygépkocsik megfelelnek mindazon tulajdonságoknak, 
amelyeket az Eladó az ajánlatában megjelölt, így különösen a megadott jármű és motor 
jellemzőknek, tartalmazzák az ajánlatban felsorolt extrafelszerelést, rendelkeznek a megajánlott 
műszaki tartalommal és ergonómiai jellemzőkkel. 

4.2. Eladó késedelmes teljesítése esetén a késedelmes teljesítéssel érintett személygépkocsi(k) bruttó 
vételára alapulvételével Eladó Vevőnek a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-20. 
napja alatt napi 0,5 %‚ a késedelem 21. napjától napi 1 %‚ de legfeljebb mindösszesen 30 % 
mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A rendeltetésszerű működést zavaró hibás teljesítés 
esetén a hiba elhárításáig, a hibás teljesítés Eladóval történő közlését követő naptól kezdődően 
Eladó ugyanolyan mértékű kötbért köteles Vevőnek fizetni, mint a késedelmes teljesítés esetén. 

 Eladó 30 napot meghaladó késedelme, vagy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítés közlését 
követően a hiba 30 napon belüli el nem hárítása esetén Vevő a jelen szerződés 4.3 pontja szerint 
jogosult eljárni. 

4.3. Eladó súlyos szerződésszegése esetén (pl.: a Vevőnek átadott gépjármű nem felel meg az 1. 
pontban foglalt specifikációnak) Eladó a Vevőnek 30 % mértékű meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. 

4.4. A Vevő a késedelem mértéke, vagy a meghiúsulás alapján megállapított kötbért az Eladónak 
leszámlázza. A késedelmes teljesítést követően benyújtott Eladói számlát a Vevő csak a 
kötbérszámla kiegyenlítését követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 
 
5. Egyéb rendelkezések 
 
5.1 Bármely fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik fél számára adott vagy küldött 

bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha a küldemény tértivevényes 
postai küldeményként érkezett a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, ha az értesítést 
futárszolgálattal küldték, és a futárszolgálat nyilvántartást vezet a kézbesített küldeményekről, az 
abban megjelölt időpontban, faxon történő továbbítás esetén pedig a faxüzenethez csatolt 
visszaigazoló szelvény szerinti eredményes küldéskor. 

5.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

5.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat 
elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén kikötik 
hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességét. 

5.4 A felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Az Eladó – az esetleges vizsgálat esetén – vállalja, hogy  




	Adásvételi szerződés 

