
szállitási szerződés

Amely létrejött eg},részről Medgyesegybáza Város Önkormányzata (székhely: 5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 1,5725217-1-04, törzskön}ryi
azonosííó:'l z11, bankszámla§záma: 1,173373'7-1,5344083-00000000 képviseli: Ruck
Márton poígáímesler). minl Önkormányzat. (továbbiakban: Önkormányzat),

valamint a GUMI-cooP Kft. 5700 Gyula, Dobay u.5. szám alatti társaság,
(cégtregyzék száma: CE. 04-09-002873,adószáma: 11050250-2-04, bankszáínla számt-
10402623-26211963-000000000) képviselője: Temyey Anikó ügyvezető, mint szállító
(továbbiakban: szállító)
között szociális célú tűzifa vásrirlása, száIlítása tfugyában.

Előzmények:
A belüg}Tniniszter 59/2012. (X1,28.) BM rendeletében döntött a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzííayásttláséltoz kapcsolódó kiegé§zítő támogatásáról, melyben
onkormányzatot támogatásban részesítette.

1. Szállító elad az Önkormányzat §zékhelyére szállítva 84 erdei köbméter tíízifát,
melyet ÖDkormányzat megvásiirol és a székhelyén mennyiségileg és minőségileg
átvesz.
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A tűzifiára vonatkozó minőségi eivrirások: a 59/2012. (xI.28.) BM. Iendelet 3. § (1)
bekezdésben foglalt paramételek szeIinti, meIyet Önkormányzat átvetelkor
minőségileg ellenőriz.

szálitó vállalja a tlizifa leszállíúsát legkésőbb 2013. január 11, napjáig.

A túzifa egységára: 14.000,- Ft/m3 + Áfa, összesen nettó: 1,176.000,- Ft+áfa,
bruttó: 1,493.520,- Ft.
A szállítás költsége: 3.000,- FVm3 + fua, összesen nettó: 252.000,- Ft+Áfa, bruttó:
320.040,- Ft.
Mindösszesen bruttó: 1.813.560,- Ft.

Önkormányzat a megvásárolt áru ellenértékét és a szállítá§i költséget, a teljes
mennyiség átvételét követően, szállító által kálított §zámla alapján 8 napon betül
megf izeti szállító bankszálttlájba.

Önkormiinyzat részéről kapcsolattartó és a teljesités igazolásárajogosult:
Juhász György tel.: +3613013034608.
Sállító részéről kapcsolattartó: Székely Jáno s: tel; +36/3019531719.

száuító kijelenti, hogy a Békés Megyei Bíróság, mint CégbíIóság előtt bejegyzett
múködő gazdasági társaság, ellene csőd- felszáinolási, végelszámolási eljfuás nincs
folyamatban. Erdőgazdálkodói tevékenységét a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Eídészeti lgazlatóság által kiadott 7031279 eldőgazdákodói kód
alap]án a égz1.



8. A szerzódő felek kölcsönösen törekednek ana, hogy a ütrás kérdéseket első§oúan
peren Hvül retrdezzék.

9. A szerzódésben nem szabáyozott kérdésekben a Ptk, vona&ozó szabayai az
irányadóak.

A szetződő felek jelen sz§ízídést, mint akaratrrL*kal mindenben megegyezőt
kölcsönö§en, jóváüagjrólag aláíiák.

Medgy esegyháaa, 2O12. december 20.

Önkormányzat
Ruck Mfuton

|H,,.'&
Szállil,ó képviseletébe" W,Temyey Anikó


