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között alulírott helyen és időpontban.

Preambulum
Jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIH. törvény (a továbbiakban Kbt.) 89.
* (2) bekezdés b) pontja szerinti, a Bérlő 2012.július 19. napján az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett TED 2012/S 137-228838 számú részvételi felhívásával megindított
közbeszerzési eljárás eredményeként kötik a Felek. Felek közötti jogvita elbírálásához
elsősorban a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szerződés a vitás
kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben a végleges ajánlat, a végleges ajánlattételi

felhívás, a tárgyalási jegyzőkönyvekben rögzített megállapodások, valamint az ajánlattételi
felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció, továbbá a részvételi felhívás és a részvételi
dokumentáció tartalma az irányadó.

1. A szerződés tárgya

1.1 Felek szerződést kötnek gépjárművek bérlete és gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó
flottakezelési szolgáltatások (a továbbiakban: flottakezelés vagy flotta-szolgáltatások)
tárgyában Oly módon, hogy a szerződés hatálya alatt Bérlő az 1.4., 1.6. és 1.7. pont szerinti
gépjárművek bérbevételére, és azokhoz kapcsolódóan flottakezelési szolgáltatások
igénybevételére jogosult; míg Bérbeadó az 1.4., 1.6. és 1.7. pontban meghatározott
gépjárművek bérbeadására és flotta- szolgáltatások nyújtására köteles.
1.2 Bérbeadó a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint 65 db +20 db (30 %)‚ azaz
összesen 85 db, a jelen szerződés 1.4 pontja szerinti kategóriákban meghatározott
gyártmányú, típusú, felszereltségű és teljesítményű Új gépjárművet ad bérbe Bérlő részére a
szerződés hatálya alatt.
1.3 Az 1.2. pontban meghatározott +20 db -os gépjármű kontingens opciós mennyiségként
kerül meghatározásra, amelynek lehívására Bérlő egyoldalú jognyilatkozattal legkésőbb a
szerződés megkötésétől számított 18 hónapon belül jogosult az 1.4 szerinti kategóriákban.
Bérlő nem vállal kötelezettséget a teljes opciós mennyiség lehívására, valamint lehívási jogát
több részletben is gyakorolhatja és jogosult akár egy gépjárművet is lehívni. Lehívás esetén a
Bérbeadó Írásban visszaigazolja a gépkocsi gyártmányát, típusát, felszereltségét és a szállítási
határidőt, amely nem lehet hosszabb az 1.5. pontban meghatározottnál.
1.4 Bérbeadó az alábbi kategóriákban meghatározott gyártmányú és típusú Új gépjárműveket
biztosítja, és üzembe helyezetten adja bérbe a szerződés hatálya alatt:
a) Al kategóriában
VW gyártmányú Caddy Dobozos CR TDI 1,6 típusú dízel üzemű haszongépjármű
A szerződés megkötésekor megrendelt mennyiség: 2 db
1. lehívás tervezett mennyisége az opció terhére: 1 db

b) A2 kategóriában
Skoda gyártmányú Fábia Combi Ambition Tsi
személygépkocsi
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1,2 típusú benzin

üzemű

A szerződés megkötésekor megrendelt mennyiség: 19 db
1. lehívás tervezett mennyisége az opció terhére: 3 db

c) B kategóriában
Seat gyártmányú Ibiza Reference TSI 1,2 típusú benzinüzemű szeme ygép ocsi
és/vagy
Seat gyártmányú Ibiza ST Reference TSI 1,2 típusú benzin üzemű személygépkocsi
A szerződés megkötésekor megrendelt mennyiség: 27 db
1. lehívás tervezett mennyisége az opció terhére: O db

d) C kategóriában
Skoda gyártmányú Octavia Ambition TSI 1,4 típusú benzin üzemű személygépkocsi
és/vagy
Skoda gyártmányú Octavia Combi Ambition TSI 1,4 típusú benzin üzemű
személygépkocsi
A szerződés megkötésekor megrendelt mennyiség: 11 db.
1. lehívás tervezett mennyisége az opció terhére: O db

e) D kategóriában
Skoda gyártmányú Superb Ambition CR TDI 2,0 típusú dízel üzemű személygépkocsi
Skoda gyártmányú Superb Combi Ambition CR TDI 2,0 típusú dízel üzemű
személygépkocsi
Ford gyártmányú Mondeo Titanium TDCI 2,0 típusú dízel üzemű személygépkocsi
Ford gyártmányú Mondeo Kombi Titanium TDCI 2,0 típusú dízel üzemű
személygépkocsi
Peugeot gyártmányú 508 Active HDI 2,0 típusú dízel üzemű személygépkocsi
Peugeot gyártmányú 508 Active SW HDI 2,0 típusú dízel üzemű személygépkocsi
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A szerződés megkötésekor megrendelt összes mennyiség: 6 db
1. lehívás tervezett mennyisége az opció terhére: 1 db

z egyes ategóriákba tartozó gépjárművek részletes műszaki paramétereit a szerződés 1.
zámú melléklete tartalmazza.

1.5 Bérlő jogosult választani a B, C, D kategóriákban meghatározott gyártmányok között. Az
általa választott gépjárműveket a szerződés aláírását követő 5 napon belül írásban határozza
meg. A bérleti és szolgáltatási időszak a megrendelés szerinti gépjárművek leszállítását és
átadás- átvételét követő napon kezdődik
1.6 Eseti bérlet
Bérlő jogosult arra, hogy abban az esetben, ha az 1.4 pont szerinti kategóriák valamelyikében
átmeneti időszakra (néhány napra, hétre vagy hónapra) van szüksége gépjárinűre, erre
vonatkozó igényét a 2. számú melléklet szerint elkészített „Eseti igény bejelentő” kitöltésével
és Bérbeadónak történő megküldésével megtegye. Bérbeadó köteles 3 napon belül a
megrendelt gépjárművet a szerződésben meghatározott napi, heti vagy havi díjon biztosítani.
A bérlői használat időpontja nem haladhatja meg hat hónapot.
1.7 Átvett gépj árművekre vonatkozó rendelkezés
Bérbeadó, a közte mint Vevő, valamint a Kopint Datorg Mt. (1081 Budapest. Csokonai utca
3.) mint Eladó között 2013. január 21-án létrejött külön megállapodás szerint, 2012. december
31-i könyvi értéken megvásárolja a szerződés 3. számú mellékletében felsorolt gépjárműveket
(a továbbiakban átvett gépjánnűvek). Az átvett gépjárműveket az átvétel napjától e szerződés
feltételei szerint Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi. Az átvett gépjárművekre
Bérbeadó e szerződés szerinti flottakezelési szolgáltatásokat nyújtja az átvétel napjától. A
hivatkozott külön megállapodás a szerződés 5. számú mellékletét képezi.
—

1.8. Opciós mennyiség lehívása
Az 1.3. pont szerinti mennyiség lehívása egyedi sorszámozott megrendelés kibocsátásával
történik. A megrendelést a Bérbeadónak írásban vissza kell igazolnia, melyben a konkrét
szállítási határidőt is meg kell adnia. A szállítási határidő nem lehet hosszabb, mint a 4.2 pont
szerinti szállítási határidő. Az 1. számú lehívás a szerződés megkötését követő 5 napon belül
kerül kibocsátásra az 1.4 pont szerinti kategóriákban és előre meghatározott darabszámokban.
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2. Bérleti és t’lottakezelési díj
2.1 Bérbeadó a bérleti és a flottakezelési díj számításánál figyelembe vette, hogy a
gépjárművek tervezett éves futásteljesítménye B, C, D kategóriában 25.000 kmIl2 hónap, Al
és A2 kategóriában, valamint we 1.7. pont szerint átvett gépjárművek esetében 30.000 km! 12
hónap.
2.2 A 2.1 pontban foglaltak szem előtt tartásával Bérlő Bérbeadónak havonta bérleti díjat és
flottakezelési díjat, (a továbbiakban együttesen: szolgáltatási díjat) köteles fizetni. Ezen
túlmenően az eseti bérleti igények alapján eseti bérleti díjat köteles fizetni, melyet a tényleges
bérleti időszak (napi, havi vagy heti) figyelembe vételével a havi bérleti díjjal együtt jogosult
Bérbeadó Bérlőnek felszámítani.
2.3 A bérleti díj összege a szerződés futamidejének végéig egy autóra vetítve az alábbiak
szerint kerül meghatározásra:
2.3.1 Az 1. 4. pont szerinti új gépjárművek esetében

Nettó havi bérleti díj

Gépkocsi kategória
Fiihó
Al

66.070

A2

45.131

B

44.845

C

72.708

D

99.973

A tárgyhónapban számlázandó bérleti díj a tárgyhónapban bérelt autók számának,
valamint we autónkénti bérleti díjnak a szorzata lesz, összesítve a bérelt autó
állományra.

(

;-

2.3.2 Az 1.7. pont szerint átvett gépjárművek esetében
Nettó havi bérleti díj
Gépkocsi kategória
Ft/hó
Átvett 1

62.55 1

Átvett 2

94.011

A tárgyhónapban számlázandó bérleti díj a tárgyhónapban bérelt autók számának,
valamint aiz autónkénti bérleti díjnak a szorzata lesz, összesítve a bérelt autó
állományra.
2.3.3 Teljes bérleti díj
Bérbeadó a tárgyhavi bérleti díjat az Új és átvett gépjárművek havi bérleti díja
összegeként határozza meg.
2.4 A flottakezelési szolgáltatásért Bérlő Bérbeadó részére havonta
átalány jelleggel
flottakezelési díjat köteles fizetni. A flottakezelési díj összege egy autóra vetítve az alábbiak
szerint kerül meghatározásra.
—

-

2.4.1 Az 1.4. pont szerinti új gépjárművek esetében

Nettó havi tiottakezelési
Gépkocsi kategória

dij
Ft/hó

Al

44.357

A2

48.646

B

42.140

C

51.343

D

58.893
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—

A fizetendő flottakezelési díjat a tárgyhónapban használt autók darabszáma és a
táblázatban meghatározott flottakezelési díj szorzata szerint állapítja meg Bérbeadó.

2.4.2 Az 1.7 pont szerint átvett gépjárművek esetében

Nettó havi tlottakezelési díj
Gépkocsi kategória
Ftihó
Átvett 1

46.266

Átvett 2

44.820

A fizetendő flottakezelési díjat a tárgyhónapban használt autók darabszáma és a
táblázatban meghatározott flottakezelési díj szorzata szerint állapítja meg Bérbeadó.

2.4.3 Teljes fiottakezelési díj
Bérbeadó a tárgyhavi flottakezelési díjat az Új és átvett gépjárművek flottakezelési díja
összegeként határozza meg.

2.5 Az eseti bérleti díj összege egy autóra vetítve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Gépkocsi
kategória

Nettó eseti bérleti díj Etiidőszak
Napi

Heti

Havi

Al

11.400

68.400

198.000

A2

7.900

47.400

169.000

B

10.500

63.000

189.000

C

12.500

75.000

215.000

D

17.800

106.800

319.000

2.5.1. Bérbeadó:
.
.
.

napi bérleti díj felszáinítására jogosult, ha a bérelt időszak nem haladja meg a 7
naptári napot
heti bérleti díj felszámítására jogosult, ha a bérelt időszak meghaladja a 7 naptári
napot, de nem éri el a 30 naptári napot
havi bérleti díj felszámítására jogosult, ha a bérelt időszak meghaladja a 30 naptári
napot.

2.5.2. A fizetendő eseti bérleti díj a gépkocsi bérlés időszakának megfelelően a
táblázatban megadott díj szerint kerül megállapításra.

2.6 A flottakezelési és eseti bérleti díjak első ízben 2014.01.01-n, majd ezt követően évente
felülvizsgálásra kerülnek.

2.6.1 Bérbeadó jogosult a flottakezelési díj és az eseti bérleti díj felülvizsgálatát
kezdeményezni a KSH által kiadott éves inflációs ráta alapján. Felek megállapodnak
abban, hogy Bérbeadó a flottakezelési és az eseti bérleti díjat maximálisan a tárgyévet
megelőző inflációs ráta 50 %-ával jogosult megemelni. Bérbeadó a tervezett
emelésről, 30 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni a Bérlőt.
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2.6.2. A megváltozott díjat azon naptári 6v első hónapjától jogosult Bérbeadó
Bérlőnek felszámítani, amelyben a díj felülvizsgálatát kezdeményezte.

2.6.3. A megemelt szolgáltatási és eseti bérleti díjat a KSH által kiadott éves inflációs
ráta megjelenését követően, az azt megelőző időszakra már kiszámlázott szolgáltatásra
helyesbítő számla kibocsátásával érvényesítheti Bérbeadó a Bérlő felé.

2.7 A díjak a szerződésben meghatározott valamennyi, Bérbeadó által teljesítendő szolgáltatás
tekintetében teljes körűen kerültek megállapításra, így tartalmazzák az ideiglenes csere,
valamint a csere keretében történő új gépjármű biztosításával kapcsolatos bérbeadói
költségeket is. Bérbeadót a 2.1-2.5. pontbai~ foglalt díjazáson túl, további díjazás
ezen
szolgáltatások tekintetében semmilyen jogcímen nem illeti meg, kivéve a 2.9 valamint az
5.3.2 Pont szerinti esetet.
—

-

2.8. Hatósági árváltozás szerződési hatása
2.8.1 A szolgáltatást közvetlenül érintő jogszabályok szerződés megkötését követően
bekövetkező, a szerződéskötés időpontjában még nem ismert változásából eredő adó-, illeték,
és úthasználattal kapcsolatos hatósági díjváltozás miatt bármelyik fél jogosult a flottakezelési
díjtételben megadott szolgáltatás elemekkel kapcsolatban változtatási igényt kezdeményezni.
2.8.2 Az opció keretében lehívott gépjárművek ‚ esetében mind a bérleti díjtételben, mind a
fiottakezelési díjtételben megadott szolgáltatás elemeket közvetlenül érintő, jogszabály
változásból eredő adó-, illeték, és úthasználattal kapcsolatos hatósági díjváltozás esetében is
jogosult bármelyik fél kezdeményezni a díjmódosítást.
2.8.3 A díjváltoztatási igényt írásban, megfelelő indoklással kell a kezdeményező félnek a
másik fél számára megküldenie. A másik fél csak abban az esetben utasíthatja el a
díjmódosítást, ha nem látja hitelt érdemlően bizonyítva a fenti feltételek teljesülését. A
díjtételben szereplő szolgáltatási elemeket a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. A
változás csak az adóval, illetékkel érintett szolgáltatási egységre érvényesíthető.
2.9. Bérlő fizetési kötelezettsége a bérlet tárgyát képező gépjárműnek a szerződésszerű
átadás—átvételét (birtokbaadás) követő napon kezdődik.
Amennyiben valamely autó vonatkozásában a használat nem egész hónapra terjed Id,
Bérbeadó a tényleges használat idejének megfelelő arányos bérleti és szolgáltatási díjat
jogosult felszámolni Bérlő felé.
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2.10. Alulfutás, túlfutás elszámolása
Az 1.4. és 1.7. szerinti gépjárművek 7. pont szerinti visszaadásakor felek a gépjárművek
szerződési időszak alatti tényleges futásteljesítménye alapján elszámolnak egymással. Az
elszámolás gépjárművenként, a 2.1. pontban kategóriánként rögzített futásteljesítmények
alapulvételével történik. Fizetési kötelezettsége akkor keletkezik valamelyik félnek,
amennyiben we adott gépjármű tekintetében a 2.1. pontban megadott éves futásteljesítmény
figyelembevételével kiszámított négy éves futásteljesítmény 10 %-nál nagyobb eltérést mutat
a rögzített futásteljesítményhez képest. Túlfutás esetén Bérlőt, alulfutás esetén Bérbeadót
terheli fizetési kötelezettség.
A fizetendő díj mértéke minden gépjármű kategória esetében túlfutás esetén 15 Ftlkm,
alulfutás esetén 5 Ft/km, melyet a 10%-ot meghaladó túlfutás és alulfutás alapján kell
megfizetni.
2.11. Opciós mennyiség lehívására vonatkozó rendelkezések
2.11.1 Az 1.8. szerinti opciós mennyiségből történő lehívás esetén, amennyiben a szerződés
megkötését követő 3 hónapon belül történik, a lehívott opciós gépjárművekre vonatkozó
havi bérleti díj megegyezik a szerződés 2.3.1 pontjában, az adott kategóriára meghatározott
díjjal.
2.11.2 Amennyiben az opciós mennyiségből történő lehívás a szerződés aláírását követő 3
hónapon túl történik, a havi bérleti díj eltér a szerződés 2.3.1 pontjában meghatározott díjtól, a
díj meghatározásának képlete a következő:
Hl

=

HO

*

(

P11PO±(Kl-K0)

*

2,05

+

Y~ (T1-T0)/ 30)

A képletben szereplő elemek jelentése:
HO
szerződés 2.3.1 pontja szerinti bérleti díj
Hi
opciós lehívás bérleti díja
P0
személygépjármű lista ára a szerződéskötés időpontjában (4. számú melléklet)
Pl
személygépjármű lista ára az opciós lehívás időpontjában
KO
jegybanki alapkamat a szerződéskötés időpontjában (5,75%)
Kl
jegybanki alapkamat we opciós lehívás időpontjában
TO
szerződéskötés időpontja
Ti
opciós lehívás időpontja
T 1-TO opciós lehívás és a szerződéskötés között eltelt időszak napokban
kifejezve
(T 1-TO) / 30 opciós lehívás és a szerződéskötés között eltelt időszak
hónapokban kifejezve, átlagos 30 napos hónappal, számolva, 2 tizedes jegyig
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Y
bérleti díj növekményre vonatkozó változó szorzó, amely a következőképpen
alakul
Y 0,005 ha 3,01 <(Ti-TO) I 30< 12 (havi 5% bérleti díj növekedés)
Y = 0,01 ha 12,01 <(TI-TO) I 30< 18 (havi 10% bérleti díj növekedés)
—

2.11.3 Az opciós mennyiségből történő lehívás esetén a havi fiottakezelési díj megegyezik az
adott időszakban az adott kategóriára vonatkozóan a 2.4.1 pont szerinti és 2.6.1 pont alapján
indexált flottakezelési díjjal.

3. Fizetési feltételek
3.1 Bérbeadó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.* (3) bekezdésében foglaltak
alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult az őt megillető 2. pont szerinti
díjösszegre.
-

3.2 Bérbeadó havonta egy számlát köteles kiállítani a havi bérleti és flottakezelési díjról. A
száinlán fel kell ttintetni a szerződés számát és a teljesítési időszakot. A számlához csatolni
kell a Bérlő által a szerződés 4.7 pontja szerint kiállított teljesítési igazolást. Bérbeadó a
számlán a teljesített szolgáltatásokat Bérlő igénye szerinti előzetesen egyeztetett formában
köteles részletezni. A számlarészletezőt elektronikusan kell a számla benyújtásával
egyidejűleg a Bérlő kapcsolattartójának megküldeni az ott megadott e mail címre. A
számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIJ. törvény
(Afa tv.) 169. * szerinti előírásoki~ak.

—

3.3 Bérbeadó a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles kiállítani a számlát és a jelen
szerződésben meghatározott címre benyújtani. Bérbeadónak a számla mellé mind a bérleti díj,
mind a flottakezelési szolgáltatások tekintetében olyan részletező számlamellékletet kell
csatolnia, amely lehetővé teszi Bérlőnek a számlázás tételes, gépkocsinkénti ellenőrzését.
Bérlő a díjat a Bérbeadó által kiállított számla alapján átutalással köteles megfizetni. A számla
fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 30. nap.
3.4 A számlákon fel kell tüntetni a számla címzettjét
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1081 Budapest
Csokonai utca 3.
It

3.5 Amennyiben a Bérbeadó által kiállított számla tartalmi, illetve formai okokból nem
befogadható (nem felel meg a szerződésnek vagy a vonatkozó jogszabályoknak), vagy azt a
Bérbeadó nem a megfelelő címre nyújtja be, Bérlő a számlát visszaküldi. Amennyiben a
számla tartalmi illetve formai okokból nem befogadható, a Bérbeadó által kiállított Új számla
fizetési határidejét a 3.3 pontban foglaltak szerint kell megállapítani.
3.6 Fizetési késedelem esetén Bérbeadó a Ptk. szerinti, az adott számla nettó értékére vetített
késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.
3.7 Bérbeadó tekintettel arra, hogy jelen megállapodás az adózás rendjéről szóló 2003. évi
CXII. törvény (Art.) hatálya alá tartozik, tudomásul veszi, hogy Bérlő a benyújtott számlát
kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Bérbeadó általi teljesítése esetén fizeti ki.
-

-

4. Teljesítés helye, módja, ideje
4.1 Az 1.4 pont szerinti gépjárműveket Bérlő a Bérbeadó által megadott budapesti telephelyen
vagy telephelyeken (a továbbiakban teljesítési hely) veszi át, előreláthatóan napi 10 db-os
mennyiségben. A teljesítési helyről, az átadás átvétel időpontjáról és az átadásra kerülő
mennyiségről, Bérbeadó legalább 7 munkanappal a tervezett átadás előtt köteles Bérlőt
írásban értesíteni. Bérlő 3 munkanapon belül írásban visszaigazolja az átadás
átvétel
időpontját, valamint megadja az átvétel konkrét napi mennyiségét.
—

Bérbeadónak az átadást, Bérlőnek az átvételt úgy kell ütemeznie, hogy az utolsó gépjármű
átvétele is megtörténjen legkésőbb a 4. 2 pont szerinti teljesítési határidő utolsó napján.
4.2 Bérbeadó az 1.4 szerinti kategóriákban meghatározott 65 db gépjármű szerződésszerű
leszállítására és átadására a szerződés megkötésétől számított 24 hét teljesítési határidőt
vállal, azaz a teljesítés utolsó napja 2013. július 10. Előteljesítést a 4.1. pont rendelkezéseinek
betartása mellett a Bérlő elfogad.
4.3 Az opcióként meghatározott gépjárművek esetén Bérbeadó a 4.2. pont szerinti, 168
napban meghatározott teljesítési határidőt vállalja. Ettől hosszabb határidőt akkor jogosult
Bérbeadó az 1.8 pont szerinti visszaigazolásban megadni, ha modellváltásra kerül sor a
lehívás szerinti kategóriában. Ez esetben a visszaigazoláshoz csatolnia kell modellváltásra
vonatkozó gyártói nyilatkozatot.
4.4 Bérlő a szerződés 4.1 pontja szerinti teljesítési helyen a gépjárműveket átveszi. Az átadás
átvétel során Felek kötelesek együttműködni. Felek az átadás átvételkor tételes jegyzéket
vesznek fel a gépjárművek adatairól, okmányairól, illetve tartozékalról. Bérlő nem veszi át a
gépjárművet, ha az nem a szerződés tárgya szerinti (nem felel meg a kategória, gyártmány,

—

-
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típus, stb. előírásokat tartalmazó 1. számú mellékletnek), vagy nem felel meg a szerződés
előírásainak, így különösen, ha hiányos a felszereltsége, nines üzembe helyezve, vagy közúti
forgalomra alkalmatlan. Az átadás átvételi jegyzőkönyvben az esetleges át nem vétel tényét
és okát rögzíteni szükséges.
4.5 Bérbeadó tudomásul veszi, egyben köteles biztosítani, hogy Bérlő belföldön valamennyi
kategóriában, külföldön pedig B, C és D kategóriákban korlátozás-mentesen használhassa a
bérbevett gépjárműveket a Nemzetközi Zöldkártyában felsorolt országokban. Az egyéb
országokban történő használathoz a Bérbeadó előzetes hozzájárulását kell kérnie a Bérlőnek.
Bérbeadó a hozzájárulást nem tagadhatja meg, de feltételekhez kötheti. Amennyiben Bérlő
elmulasztja megkérni a Bérbeadó engedélyét, vagy a Bérbeadó által előírt feltételeket nem
teljesíti, a külföldi használattal kapcsolatos kárveszélyt maga viseli.

4.6 Bérbeadó meghatározott telephelyeken
általa fenntartott, és/vagy szerződött márka
szervizpontokat tart fenn, ahol Bérbeadó biztosítja a bérelt gépjárművek karbantartását,
javítását. Bérlő a saját telephelyén (Budapest, XIII. Csata utca, vagy Budapest, Róna u. 54
56.) adja át Bérbeadónak kötelező szervizre, karbantartásra, javításra a bérelt gépjárművet.
-

4.7 Bérlő a folyamatosan nyújtott szolgáltatások (bérlet és flottakezelés) teljesítéséről minden
hónapban teljesítés-igazolást (a továbbiakban TB) állít ki a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.
A TB niintája a szerződés 6. számú mellékleteként kerül csatolásra. A TB alapja a Bérbeadó
által a Bérlőnek megküldött 3.2 szerinti számlarészletező. A számlarészletezőt Bérbeadó a
tárgyhó utolsó napjáig köteles Bérlőnek megküldeni.

5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1. A bérlet tekintetében
5.1.1 Bérbeadó a gépjárműveket a szerződés, továbbá a vonatkozó előírások és
jogszabályok szerint, közúti közlekedésre alkalmas állapotban, üzembe és forgalomba
helyezetten, érvényes műszaki vizsgával a vonatkozó valamennyi dokumentummal
köteles átadni Bérlő részére.

5.1.2 Bérlő a gépjárművek használatára kizárólagosan jogosult. A gépjárművek
használatára Bérlő által meghatározott személyek jogosultak. A használók
magatartásáért Bérlő felelősséget vállal. Bérlő által kijelölt használók a Bérlő által

cégszerűen aláírt meghatalmazással használhatják a gépjárművet. A gépjárművet
kizárólag a gépjármű kategóriájának megfelelő, Magyarországon érvényes vezető
engedéllyel rendelkező személy vezetheti.
5.1.3 Bérlő a gépjárművet rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó műszaki és
jogszabályi előírások szerint használhatja. A használat során ügyelnie kell a
gépjárműre megállapított terhelési előírásokra, sebesség- és teljesítményterhelési
maximumokra. A gyártómű által előírt időszakos szervizek időpontja között Bérlő
köteles a gépjármű folyadék- és kenőanyag szintjének folyamatos ellenőrzéséről,
valamint köteles a műszaki előírások szerinti kenő- és üzemanyagot használni a
gépjármű használata során. A gépjármű külső és belső takarításának költségét a Bérlő
viseli.
5.1.4 Bérbeadó a gépjárműveket a jogszabályokban előírt okmányokkal (forgalmi
engedély, rendszám, érvényesítő címke), továbbá használati tájékoztatóval és a
KRESZ által előírt tartozékokkal együtt köteles átadni.
Bérbeadó fokozott felelősséggel tartozik azért, hogy a gépjárművek a szerződés
időtartama alatt mindenkor szerződésszerű használatra alkalmasak, és a közúti
közlekedésre alkalmas műszaki állapotban legyenek. A rendeltetésszerű használathoz
elengedhetetlen, hogy a gépjárművek mindenkor érvényes műszaki vizsgával
rendelkezzenek.
5.1.5 Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlőnek bérbe adott gépjárműveknek a szerződés
szerinti bérbeadására mindennemű korlátozás nélkül jogosult. Bérbeadó szavatolja,
hogy valamennyi gépjármű törzskönyvvel rendelkezik. Bérbeadó szavatolja továbbá,
hogy a bérlet mindenkori tárgyát képező gépjárművek üzemeltetésére jogosult.
Bérbeadó szavatosságot vállal továbbá arra, hogy harmadik személynek nincs a bérlet
gépjárművekre vonatkozóan olyan joga, amely Bérlőt a szerződés szerinti
használatban korlátozza, vagy akadályozza, illetve amely a Bérlő hivatkozottak
szerinti használati (bérleti) jogát veszélyezteti. Bérbeadó a bérlet tárgyalt
a
szerződésben rögzített eseteket kivéve el nem idegenítheti, másnak használatba nem
adhatja, biztosítékul le nem kötheti, illetve más módon nem terhelheti meg.
—

5.1.6 Bérlő hozzájárulása nélkül a bérbe adott gépjárműve(ke)t eladni, megterhelni,
biztosítékként felajánlani nem lehet. Amennyiben szükségessé válik valamely
bérbeadott gépjármű eladása, Bérbeadó jelezheti ilyen irányú igényét Bérlő felé.
Amennyiben Bérlő hozzájárul a gépjármű eladásához, Bérbeadó köteles külön térítés
nélkül
új, a lecserélt gépjánnűvel azonos gyártmányú, típusú és felszereltségű
gépjárművet biztosítani Bérlőnek. Ez a gépjármű a lecserélt gépjármű helyébe lép.
-

-

5.1.7 Bérbeadó köteles külön térítés nélkül cseregépjárművet biztosítani minden olyan
esetben, amikor Bérlő bármely gépjárművet nem tudja rendeltetésszerűen használni:
(i) azokban az előre tervezhető esetekben, amikor a gépjármű használata legalább 8
óra időtartamban, vagy azt meghaladóan akadályba ütközik (p1. műszaki
vizsgáztatás, kötelező karbantartás, üzembiztonságot és használhatóságot
alapvetően befolyásoló javítások, stb.),
(ii)

azokban az előre nem tervezhető esetekben, amikor Bérlő bejelenti a gépjármű
meghibásodását, baleset miatti működésképtelen állapotát vagy eltulajdonítását.

Bérbeadó a cseregépjárművet arra az időtartamra köteles biztosítani, amíg a bérlet
eredeti tárgyát képező gépjárművet Bérlő
a szerződés szerinti feltételekkel
használni nem tudja. A cseregépjárművet Bérlő a bérlet eredeti tárgyát képező
gépjárművel azonos módon és feltételekkel jogosult használni.
-

-

5.1.8 A Bérbeadó cseregépjármű biztosítási kötelezettsége körében átmeneti és
végleges cseregépjárművet különböztetnek meg a Felek.
.

i) átmeneti cseréről akkor van szó, ha a műszaki vizsgára vagy kötelező karbantartásra
küldött vagy a használó által bármely meghibásodás miatt átmenetileg nem
használható a gépjármű, feltéve, hogy a használatból való kiesés ideje eléri vagy
meghaladja a 8 órát. Ebben az esetben az átmenetileg nem használható gépjárművel
legalább azonos kategóriájú és futásteljesítményű cseregépjárművet köteles biztosítani
a Bérbeadó, amely gépjárműveknek legalább az alábbi felszereltséggel rendelkezniük
kell: légkondicionáló, ABS. vezető- és utasoldali légzsák, elektromos ablakemelő,
rádió.
ii) végleges cseréről akkor van szó, ha lopás vagy totálkár miatt a bérelt gépjármű
Bérlő által már nem használható.. Ebben az esetben a megsemmisült vagy ellopott
gépkocsi helyett azzal azonos kategóriába tartozó és vele azonos korú és
futásteljesítményű olyan gépkocsit kell a Bérbeadónak biztosítania, amely megfelel az
1. számú mellékletben az adott kategóriára vonatkozóan előírt műszaki
követelményeknek. Lopás esetén a nyomozás felfüggesztéséig, lezárásáig, totálkár
esetén pedig a totálkár biztosítótársaság általi megállapításáig Bérbeadó ideiglenes
csereautót is felajánlhat Bérlő számára.
5.1.9 Az 5.1.7 szerinti külön térítés nélküli átmeneti cseregépjármű biztosítására
vonatkozó kötelezettségének a bejelentést követően Budapesten 2 órán belül, vidéken
4 órán belül köteles Bérbeadó eleget tenni.
5.1.10 A cseregépjárműnek rendelkeznie kell mindazokkal az okmányokkal,
biztosításokkal, stb., amelyekkel a lecserélt gépjárműnek is rendelkeznie kell.
Bármilyen okból következik be a gépjármű cseréje és/vagy új gépjármű biztosítása, a
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szerződésben és a szerződés szerint meghatározandó díjak, a szerződés rendelkezései
szerint változatlanok, illetve a szerződésben előre meghatározott módon alakulnak.
5.1.11 Bérbeadó a gépjárművek állagmegóvása érdekében köteles a gépjárművek
műszaki vizsgáztatását saját költségén elvégezni. Ehhez figyelemmel kíséri a műszaki
vizsgák érvényességi idejét és Bérlő kapcsolattartóját értesíti az Új vizsga
esedékességéről. Bérlő a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles
elektronikusan megküldeni minden gépkocsi tárgyhavi záró km adatait a Bérbeadó
ügyfél kapcsolattartója számára.
5.2

Bérbeadó flottakezeléssel kapcsolatos kötelezettségei
5.2.1.
.
.
.

Téli és nyári gumi biztosítása és évszaknak megfelelő cseréje
Gumiabroncs csere szükséges esetben
Belföldi segélyszolgálat keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása valamennyi
gépkocsi kategóriában:
-24 órás telefonos segélyszolgálat
-üzemképesség helyreállítása a helyszínen, amennyiben ez nem lehetséges gépkocsi
szervizbe szállítása, gépkocsivezető és utasok elszállítása
-gépkocsi tárolása, amennyiben a beszállítás aznap nem lehetséges
-szerződés szerinti cseregépkocsi biztosítása
-utazás és/vagy szállásköltség térítése 10.000,-Ft-os határig

.

Külföldi segélyszolgálat keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása B, C, D
kategóriákban:
-24 órás telefonos segélyszolgálat
-üzemképesség helyreállítása a helyszínen, amennyiben ez nem lehetséges gépkocsi
szervizbe szállítása, gépkocsivezető és utasok hazaszállítása
-gépkocsi tárolása, amennyiben a beszállítás aznap nem lehetséges
-szerződés szerinti cseregépkocsi biztosítása
-gépjármű hazaszállítás (5 napon belül, 60%-os költségfedezettel)
-fizetési garancia 1 .000,-EUR javítási összegig
-utazás és/vagy szállásköltség térítése 250,-EUR-os határig

.

Kiemelt ügyfélmenedzser és dedikált napi kapcsolattartó rendelkezésre állása
munkanapokon munkaidőben
Gépj árműadó megfizetése
Cégautó adó megfizetése
Kötelező felelősségbiztosítás baleseti különadóval
GAP biztosítás:
A gépjárművet ért lopás-, törés-, tűz- és elemi kár vagy egyéb az alapbiztosításban
megnevezett biztosítási esemény eredményeként bekövetkezett totálkárból származó,

.
.
.
.

16

.
.
.
.
.
.
.
.
.

a gépjármű könyvértéke és piaci értéke közötti különbözet által okozott pénzügyi
vesztesség fedezetére.
Éves magyarországi autópálya-matrica biztosítása
Európai kiterjesztésű Casco biztosítás (önrész 10% minimum 50.000 Ft)
Teljes körű bírság —és kárügyintézés biztosítása
Környezetvédelmi jelzés biztosítása
Hozom-viszem szolgáltatás biztosítása Budapesten
Kötelező műszaki vizsgálatok, revíziók elvégzése
KRESZ tartozékok folyamatos és naprakész biztosítása
Rendszeres karbantartás biztosítása
Egy gasnitúra hólánc biztosítása minden gépkocsihoz
Rendszeres riportok és kimutatások a Bérlő részére
5.2.2 Bérbeadó a szerződésben foglaltak szerint köteles biztosítani Bérlő részére, hogy
valamennyi bérelt gépjármű a szerződés szerint mindenkor üzemszerű használatra
alkalmas állapotban legyen és a használathoz kötődő valamennyi okmány biztosított
legyen. Bérbeadó feladata Bérlővel egyeztetett időpontban a gépjárművek garanciális
és ellenőrző átvizsgálásainak, és egyéb, a rendeltetésszerű használat során
bekövetkező meghibásodások kijavításának teljes körű megszervezése, lebonyolítása.
-

-

5.2.3 Bérbeadó feladata évente kétszer Bérlővel egyeztetett időpontban az évszaknak
megfelelő téli-nyári gumiabroncsok biztosítása, a gumiabroncsok cseréje (igény esetén
a Bérlő telephelyén), és a lecserélt gumiabroncsok tárolása. Bérbeadó kötelezettsége,
hogy a futásteljesítménynek és a közlekedésbiztonsági szabályoknak megfelelő
profilmélységű gumiabroncsokat biztosítson: Al, A2 és B kategóriában standard, C és
D kategóriában prémium kategóriában. Ezen túlmenően Bérbeadó minden olyan
esetben elvégzi a gumiabroncs cseréjét vagy javítását, amikor a meghibásodás a
gépjármű rendeltetésszerű használata során következik be. Legalább 15 gépkocsi
esetén a szezonális gumiabroncs cserét Bérlő ez irányú kérésére Bérlő telephelyén
végzi el a Bérbeadó.
5.2.4 Bérbeadó feladata 24 órás rendelkezésre állással és teljes körű ügyintézéssel
belföldi segélyszolgálat biztosítása, valamint a B, C, D kategóriákban belföldi és
külföldi segélyszolgálat biztosítása. Ennek keretében bármely meghibásodás vagy
káresemény következtében a mozgásképtelenné vált gépkocsi szervizbe szállítása
autómentővel, és ezzel egy időben átmeneti csereautó helyszínre szállítása (a

Bérbeadó segélyszolgálati feladatai a 5.2.1 segélyszolgálatra vonatkozó részében
kerültek felsorolásra).
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5.2.5 Bérbeadó feladata káresemény esetén a gépjármű és szükség esetén az utasok
elszállítása, a kárrendezési ügyek lebonyolítása, a javítási időre, illetve totálkár, vagy
lopás esetére a szerződés szerinti csere gépjármű biztosítása.
5.2.6 Rendszeres karbantartás keretében a kopóalkatrészek tervezhető cseréjét,
karbantartásának költségét és a szervfzhálózattal történő teljes ügyintézést biztosítja
Bérbeadó. A karbantartási csomag tartalmazza a rendeltetésszerű használat során
felmerülő kötelező revíziókon felüli karbantartási költségeket, a kopó és forgó
alkatrészek cseréjét, a műszaki vizsgák, környezetvédelmi igazolások költségeit, a
gumiabroncsok rendeltetésszerű használat melletti javítását vagy cseréjét, az izzók
és ablaktörlőlapátok cseréjét, valamint az üzemszerű működéshez szükséges
folyadékok biztosítását (fékolaj, szervóolaj, motorolaj, hűtőfolyadék). A
folyadékszintek ellenőrzése a Bérlő kötelezettsége.
—

—

—

5.2.7 A szerviz és karosszériamunkák tekintetében Bérbeadó az előre megadott
munkanapon- elviszi a gépkocsit és munkanap végéig, legkésőbb 17 óráig
visszaszállítja azt. Amennyiben a gépkocsi szervizelése, javítása nem fejeződött be,
vagy bármi más okból a gépkocsit nem tudja a Bérbeadó a Bérlőnek használatra
visszaadni, az 5.1.8 i) pontja szerinti átmeneti csereautót köteles biztosítani az adott
munkanapon.
-

Karosszéria javítások esetén a Bérbeadó vállalja a gépkocsik térítésmentes oda és
visszaszállítását, amennyiben ajavítás nem Budapesten történik.
5.2.8 Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő közúti közlekedéssel kapcsolatos
szabálysértési ügyeiben a Bérbeadó akkor jár el, ha erre Bérlő felhatalmazza. Abban
az esetben, ha a Bérbeadó a Bérlő által használt gépkocsival kapcsolatos szabálysértési
határozatot, hatósági értesítést, felhívást vagy egyéb hatósági levelet (a továbbiakban
együtt hatósági levél) kap, 2 munkanapon belül írásban továbbítja a hatósági levelet a
Bérlőnek. Bérlő 3 munkanapon belül visszajelzést küld írásban a Bérbeadónak abban a
kérdésben, hogy saját maga kíván —e eljárni. Bérbeadó által végzett ügyintézés
szabálysértési/bírság ügyekben a flottaszolgáltatások részét képezi az 5.1. pont
alapján, így emiatt külön díjat a Bérbeadó nem jogosult felszámítani, de a kiszabott
bírság összegét a Bérlőnek kell niegfizetnie.

—

5.3

Káresemények kezelése

5.3.1 Bérlő minden, a gépjárművel kapcsolatos káresemény esetén köteles
a
körülményekhez képest
azonnal telefonon értesíteni Bérbeadó dedikált
kapcsolattartóját, majd az értesítést haladéktalanul, de legkésőbb a következő
munkanapon írásban is megerősíteni.
—

-

5.3.2 Amennyiben saját hibás, olyan biztosítási káresemény következik be, melyért
Bérlő a felelős, a CASCO Biztosítási szerződés szerinti önrész összegét Bérbeadó
jogosult Bérlőre áthárítani. Bérlő által felróhatóan okozott, igazolt bérbeadói kárt
Bérlő al&or téríti meg, amennyiben ez egyéb módon nem térül.
5.3.3 Káresemény bekövetkeztekor Bérlő köteles a Bérbeadó által megadott
segélyhívószámon a balesetet bejelenteni, részletesen elmondva a káreseményt. A
bejelentést 2 munkanapon belül írásban is meg kell tenni. A segélyszolgálat segítséget
nyújt Bérlőnek (munkavállalójának) a baleseti bejelentő kitöltéséhez és a további
teendőkhöz, így különösen megszervezi a gépjármű mentését és szükség esetén az
utasok elszállítását, és ellátja a teljes körű biztosítási ügyintézést. A cseregépjármű
biztosítására a 5.1.7 és 5.1.8 pontok az irányadóak.
5.3.4 Amennyiben a káresemény során személyi sérülés következik be, Bérlő köteles
rendőri intézkedést kérni. A káreseménnyel kapcsolatos bejelentések és intézkedések
során Bérlő köteles Bérbeadóval, illetve biztosítási megbízottjával együttműködni. A
gépjárművet ért lopáskár esetén Bérlő haladéktalanul köteles az illetékes
rendőrhatóságnál (belföldi vagy külföldi) bejelentést tenni, valamint erről a Bérbeadót
írásban tájékoztatni.
5.3.5 Felek eltérő megállapodása hiányában, Bérlő az 5.3.3 szerinti cseregépjárművet a
lecserélt (eredetileg bérelt) gépjármű újbóli átvételével azonos időben szolgáltatja
vissza Bérbeadónak.
-

-

6. Vis Major
6.1 Felek nem felelnek kötelezettségeik esetleges elmulasztásáért, ha annak oka előre nem
látható, el nem hárítható külső tényező (természeti katasztrófa, tűzeset, sztrájk, háború). Felek
az ilyen jellegű eseményekről és annak várható időtartamáról haladéktalanul írásban köteles
egymást értesíteni.

6.2 Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a megrendelés teljesítése 3 hónapot
meghaladó késedelmet szenved, bármelyik fél jogosult a megrendeléstől elállni. Ebben az
esetben Felek a felmerült kárukat maguk viselik. Felek vis maior-ként értékelik a
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cseregépjármű biztosítására nyitva álló határidő tekintetében a rendkívüli időjárási
viszonyokat, illetve az általuk okozott akadályokat (p1. özönvízszerű esőzés, hótorlasz,
kőomlás), továbbá a közúti balesetek következtében fennálló tényleges akadályokat,
eltereléseket. Az ilyen körülmények és esetek valós fennállását Bérbeadónak hitelt érdemlően
kell bizonyítania.

7. A szerződés időbeli hatálya
7.1 Jelen szerződés Felek cégszerű aláírásával határozott időre jön létre. A bérleti és
szolgáltatási időszak a 4.2 szerinti teljesítési határidőt követő naptól számított 48. hónap
utolsó napján jár le.
7.2 Bérlő köteles legkésőbb a 7.1 szerinti lejárati időpontot követő 90 napon belül valamennyi
általa bérelt gépjárművet Bérbeadónak visszaadni, a Bérbeadóval egyeztetett időpontban. A
fenti 90 napos eseti tovább—használati időszak alatt a Bérlő a szerződés szerinti díjakat köteles
megfizetni. A tovább-használati idő miatt Bérbeadó nem jogosult további értékcsökkenés
miatt számlát kibocsátani, jogosult viszont arra, hogy az alulfutás/túlfutásra vonatkozó
elszámolást a többletfutással arányos módon számítsa M.
7.3 A gépjárművek visszaadásakor Felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során
jegyzőkönyvet vesznek fel a gépjárművek leadáskori állapotáról. Az eljárást a szerződés 7.
számú melléklete szerint folytatják le.

8. A szerződés módosítása
8.1 Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei,
illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a módosításra a Kbt. 132. * (2)
bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezése ad okot, továbbá Bérlő eleget tesz a
Kbt.-ben meghatározott értesítési kötelezettségének.
8.2 Felek megállapodnak abban, hogy az opció lehívása miatti díjnövekedés, valamint a
fizetendő díjak évenkénti felülvizsgálatából következő módosítások a szerződés
jogi
értelemben vett módosítását igénylik és jelentik, ugyanakkor nem tartoznak a 8.1. pontban
meghatározott közbeszerzési korlátozás alá.
-

-

8.3 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt a 13.2-13.4
pontok rendelkezése szerint Bérlő a Bérbeadó felé megrendelést bocsát Ici (például de nem
kizárólagosan: tartozék felszerelés, kihangosító szett cseréje, matricázás), a megrendelések
nem minősülnek a szerződés módosításának.

9. A szerződés megszüntetése
9.1 Rendes felmondással a szerződés nem szüntethető meg.
9.2 Felek bármelyikének súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést
rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani.
9.3 A rendkívüli felmondásnak írásban kell történnie.
9.4 Bérlő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Bérbeadó neki felróható
módon súlyosan megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen, ha
-

-

-

Bérbeadó elmulasztja az 4.2 szerinti teljesítési határidőt, vagy nem adja át a
gépjárműveket határidőben
Bérbeadó nem biztosítja az 1.6. pont szerinti eseti bérletet a szerződés
rendelkezései szerint
Bérbeadó nem tesz eleget az 1.7 pont szerinti szerződési kötelezettségének
bérleti és flottakezelési kötelezettségeinek bármelyike tekintetében egy
negyedéven belül öt alkalommal felróható módon nem, vagy nem a szerződésnek
megfelelően tesz eleget.

9.5 Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Bérlő neki felróható
módon súlyosan megszegi jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen,
ha
-

-

Bérlő a bérleti- és flottakezelési díj tekintetében 60 napnál hosszabb késedelembe
esik és tartozását a Bérbeadó kétszeri írásbeli felszólítását követő 15 napos türelmi
idő lejárta után sem fizeti meg
Bérlő nem szerződésszerűen használja a bérelt gépj árműket és szerződésszegő
magatartásának a Bérbeadó ismételt írásbeli felszólítását követő 15 napig sem
szünteti meg.

9.6
Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha másik
féllel szemben jogerősen csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárást rendelnek el.
9.7 A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés igazolt kézhezvételének
napja. A szerződés megszűnésének napját követő 5 munkanapon belül Bérlő köteles a
gépjárműveket a Bérbeadónak visszaadni, és Bérbeadóval elszámolni.
9.8 Amennyiben a szerződés megszűnésére a 9.5 pont szerint, vagy a miatt kerül sor, hogy a
Bérlővel szemben jogerősen csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárást
rendelnek el, Bérlőnek az alábbi mértékű kötbért, mint átalány kártérítést kell
megfizetnie a Bérbeadó számára a szerződés idő előtti megszűnése miatt:

i) 1-24. hónapban történő felmondás esetén a felmondott gépkocsira vonatkozó havi díj 7szeresét
ii) 25-36. hónap közötti felmondás esetén a felmondott gépkocsira vonatkozó havi díj 5szörösét
iii) 37-45. hónap közötti felmondás esetén a felmondott gépkocsira vonatkozó havidíj 3szorosát
iv) 46-48 hónap közötti felmondás esetén a felmondott gépkocsira vonatkozó havi díjjal
azonos összeget.

10. Kötbér, teljesítési biztosíték
10.1

Késedelmi kötbér

10.1.1 Abban az esetben, ha Bérbeadó az 1.8 szerinti opciós mennyiség leszállításával
a 4.3 pont szerint visszaigazolt szállítási határidőre a megrendelésben meghatározott
kategóriájú, gyártmányú, típusú és felszereltségű gépjárművek szerződésszerű
átadásával késedelembe esik, úgy napi kötbér megfizetésére köteles.
10.1.2 Szállítási késedelem esetén Bérbeadó a megrendelt gépjárművek helyett
azokkal azonos kategóriájú, gyártmányú és felszereltségű, legfeljebb 50.000 km-t
futott és 2 évnél nem régebben forgalomba helyezett gépkocsit ajánlhat fel a
késedelem idejére. Amennyiben Bérlő a felaj ánlott gépj árműveket elfogadja,
késedelmi kötbér nem illeti meg. Az átmeneti használat ideje nem haladhatja meg a 90
napot. Amennyiben a megrendelés szerinti gépkocsik nem kerülnek átadásra
legkésőbb a 90. napon, Bérlőnek a 10.1.1 szerinti késedelmi kötbér jár a 10.1.4. pont
szerint számított összegben.
10.1.3. A késedelem beáll aickor is, ha akár egyetlen gépjármű átadása nem történik
meg hatáidőben. A késedelem jogkövetkezményeit kell alkalmazni abban az esetben
is, ha az átadás-átvétel tekintetében Bérbeadó a szerződés szerinti hatáidőben részben,
vagy egészben teljesít ugyan (p1. fizikai birtokba adás), de a teljesítése bármely
szempontból hibás (a gépjármű nem a meghatározott gyártmányú, felszereltségű, stb.,
és/vagy rendeltetésszerű hasznáJathoz, illetve a közúti forgalomban történő
használathoz szükséges dokumentumok átadása hiányos). A hibás teljesítés a hiba
(hiány) jellegétől, mértékétől és számától (egy, vagy annál több) függetlenül
megállapítást nyer.

—

10.1.4 A kötbér alapja a megrendelésben meghatározott havi bérleti és flottakezelési
díj bruttó összege. A kötbér mértéke a díj 2 %-a.
10.1.5 Bérbeadó a teljesítési határidő túllépése miatt jelentkező kötbér összegére
vonatkozóan kötbérértesítőt állít ki, melyet mellékel a kötbérrel érintett havi számla
mellé. Bérlő a kötbérértesítő összegét jogosult levonni a vonatkozó számla összegéből
a kiegyenlítés során.

10. 2 Teljesítési biztosíték

10.2.1 Bérbeadó a 4.2. pont szerinti teljesítési (átadási) kötelezettségének biztosítására
10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összegben teljesítési biztosítékot nyújtott
bankRarancia
nyilatkozat! biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában. Az eredeti bankgarancia
nyilatkozat! kötelezvény másolata a szerződés 8. számú mellékletét képezi. Az eredeti
példányt Bérlő a szerződéstől elkülönített helyen és módon őrzi.
-

10.2.2 Bérlő jogosult a teljesítési biztosíték lehívására, amennyiben Bérbeadó a 4.2.
pont szerinti teljesítési határidővel és/vagy a gépkocsik szerződésszerű átadásával
érdekkörébe tartozó okból 10 napot meghaladó késedelembe esik. Felek
megállapodnak abban, hogy a gyártói gyártók gyártási, szállítási késedelme a
Bérbeadó érdekkörébe tartozik. Szállítási késedelem esetén Bérbeadó a megrendelt
gépjárművek helyett azokkal azonos kategóriájú, gyártmányú és felszereltségű,
legfeljebb 50.000 km-t futott és 2 évnél nem régebben forgalomba helyezett gépkocsit
ajánlhat fel a késedelem idejére. Amennyiben Bérlő a felajánlott gépjárműveket
elfogadja, a teljesítési biztosítékot nem jogosult lehívni.
Ez esetben Bérlőnek póthatáridőt kell tűznie a teljesítésre. A póthatáridő Bérbeadónak
felróható elmulasztása esetén Bérbeadó a 10.1.3. pont szerinti késedelmi kötbért
köteles Bérlőnek megfizetni. Ez esetben megrendelés alatt a szerződésben megrendelt
65 db-os flottát kell érteni.

10.2.3 A teljesítési biztosítékként nyújtott bankgaranciának vagy készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek a 4.2 pont szerinti teljesítési határidőt
követő naptól számított 30. napig kell hatályban lennie és visszavonhatatlanul
lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a Bérlő a kötbér igényét abból lehívja. Abban
az esetben, ha a teljesítési biztosítékot Bérbeadó készpénzben nyújtotta, Bérlő köteles
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a 4.2. pont szerinti teljesítési határidőt követő 20. napig a biztosíték összegét
visszautalni és az erről szóló igazolást faxon megküldeni Bérbeadónak.

11. Alvállalkozók/harmadik személyek közreműködése

Bérbeadó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy
felel, mintha maga járt Volna el. Ha Bérbeadónak alvállalkozó és/Vagy harmadik személy
igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele
nélkül nem következtek volna be.
Bérbeadó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében az alábbi
alvállalkozók vesznek részt! nem vesz részt alvállalkozó.

—

ajánlatában megjelölt

—

12. Kapcsolattartók
12.1. Bérlő részéről:
Név: Geszler András
Beosztás: gépjármű ügyintéző
Telefon: +36 (30) 473-1932
Telefax: +36 (1) 301-3069
E mail: Geszler.András@njsz.hu

Bérlő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:
Név: Réthy István
Beosztás: Beszerzési és logisztikai igazgató
Telefon: +36 (30) 543-3548
Telefax:

-

E mail: Rethy.Istvan@nisz.hu
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12.2. Bérbeadó részéről:
Név: Késmárki Kornél
Beosztás: Értékesítő
Telefon: 1/465-4814
Mobil: +36 (30) 533-1052
Telefax: 1/421-8378
E-mail:k.kesmarki @porschelizing.hu
Kiemelt ügyfélmenedzser
Név: Pauló László
Beosztás: Flotta Projekt Manager
Telefon: 1/465-4825
Mobil: +36 (20) 480-4366
Telefax: 1/465-4810
E mail: L.Paulo@ porschebank.hu

13. Vegyes rendelkezések
13.1 A gépjárművek szavatossági, vagy jótállási igényeinek érvényesítése érdekében
Bérbeadó jár el, Bérlő mindenkori érdekeinek megfelelően.
13.2 A gépjárművekhez a szerződés szerint tartozó tartozékokon (felszereléseken) túl, minden
egyéb más tartozék, kiegészítő felszerelés, Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján,
Bérbeadó által meghatározott módon szerelhető fel, aminek költségét Bérlő viseli (ide értve
Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatáskor az eltávolítás költségét is).
13.3 Bérlő a gépjárművön olyan módosítást, amely a gépjármű szokásos használatának körén
túlmegy, tárgyak és tartozékaik állagában és/vagy értékében a normál kopást meghaladó
változást okoz, kizárólag Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával tehet.
13.4 Bérlő jogosult a gépjárművek logózását (matricázását) kérni. A mobiltelefon
használatához szükséges kihangosító szettet a Bérbeadó szereli és biztosítja.
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13.5 Abban az esetben, ha valamely kategóriában meghatározott gyártmányú, típusú és
felszereltségű gépjármű szállítása modellfrissítés vagy bármely más körülmény miatt a
szerződés hatálya alatt nem lehetséges, úgy Bérbeadó külön térítés nélkül a megszűnt
(nem biztosítható) modell helyébe lépő legújabb modellt vagy más megfelelő gépkocsit
köteles biztosítani, amely modellnek legalább az 1. számú mellékletben meghatározott
műszaki, technikai, stb. paraméterekkel kell rendelkeznie. Ezt a körülményt Bérbeadónak
minden kétséget kizáróan kell bizonyítania (elsősorban gyártói és importőri nyilatkozatokkal).
A jelen pontban szabályozottak szerinti változtatás nem ad alapot sem a bérleti, sem a
flottakezelési díj emelésére.
-

13.6 Bérlő kizárólag abban az esetben jogosult a bérelt gépjárművek számát csökkenteni, ha
jogszabályváltozás folytán olyan feladata szűnik meg, amelyhez a jelen szerződés keretében
vett bérbe gépj árműveket.
13.6.lBérlő vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számftott 18. hónap utolsó napjáig a
visszaadási jogával nem él. Bérlő vállalja továbbá, hogy visszaadási szándékát 30 nappal a
tervezett visszaadási időpont előtt írásban jelzi Bérbeadónak.
13.6.2 Felek megállapodnak abban, hogy a gépjárművek számának csökkentése a
gépjárművek idő előtti visszaadásának minősül, mely esetben Bérlőnek átalány kártérítésként
az
alábbi
összegeket,
mint
szerződéslezárási
díjat
kell
megfizetnie:
-24. hónapban történő felmondás esetén a visszaadott
szeresét
ii) 25-36. hónap közötti felmondás esetén a visszaadott
szörösét
iii) 37-45. hónap közötti felmondás esetén a visszaadott
szorosát
iv) 46-48. hónap közötti felmondás esetén a visszaadott
azonos összeget.

gépkocsira vonatkozó havi díj 7
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13.7 Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli tájékoztatása mellett és annak hozzájárulásával, a
Bérbeadó által jóváhagyott albérleti feltételekkel és az albérletbe vevő szervezet neve és címe
megadása mellett indokolt esetben jogosult a fiottába tartozó gépjárműveket albérletbe
adni.
—

—

13.8 Bérbeadó köteles megtéríteni Bérlő részére minden olyan igazolt és közvetlen költséget,
ami abból ered, hogy a cseregépjármű biztosítási kötelezettségének (ide értve az
asszisztencia-szolgáltatást is) nem vagy nem maradéktalanul, és/vagy nem határidőben tesz
eleget. Ilyen költségnek minősül különösen a szállás és élelmezés költsége.

—

13.9 Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés lejártakor visszaadott
gépjárművekre a gépkocsi értékesítése során Bérlő számára vevőkijelölési, a kijelölt vevő
számára elővásárlási jogot biztosít. A gépkocsik árát minimum 3 érvényes piaci árajánlat
alapján határozza meg Bérbeadó, melyeket dokumentálnia kell és Bérlő külön kérésére
rendelkezésre kell bocsátania.
13.10 Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 125. * (4) bekezdésében előírt rendelkezések
a szerződés részét képezik, amelynek következtében Bérbeadó vállalja, hogy
i)

ii)

nem számol el és nem fizet a szerződés teljesítésével kapcsolatban olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel ‚ és amelyek a Bérbeadó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Bérlő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. * (5) bekezdés szerinti
ügyletekről Bérlőt haladéktalanul értesíti.

14. Záró rendelkezések
14.1 Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során
felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően
közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett
tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági
fórumokat választják, amely a perértéktől függően a BKKB vagy Fejér Megyei Törvényszék
hatáskörének és illetékességének kikötését jelenti.
14.2 Jelen szerződésre a Magyar Köztársaság joga, különösen a Ptk. és a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó. A szerződésben nem szabályozott polgári
jogi és közbeszerzési jogi kérdésekben a vonatkozó törvényi előírások az irányadóak.
A szerződéssel összefüggo bármely feladat, kötelezettség teljesítése során magyar nyelven
kell eljárni.
14.3 Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény, a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
14.4 A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, amely a jelen szerződésben nem
szabályozott, a hatályos magyar jog, különös tekintettel a Ptk.-ban és a Kbt.-ben foglaltakra,
az irányadó.

Jelen szerződés 28 számozott oldalból és 8 db csatolt mellékletből áll.
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Részletes műszaki paraméterek
2. számú melléklet: Eseti igény bejelentő minta
3. számú melléklet: Átvett gépjárművek műszaki adatai
4. számú melléklet: Részletező ártáblázat
5. számú melléklet: Háromoldalú külön megállapodás
6. számú melléklet: Teljesítésigazolás minta
7. számú melléklet: Eljárás a gépkocsik leadása és állapotfelmérése során
8. számú melléklet: Bankgarancia nyilatkozat másolatban
Budapest, 2013. január 21.
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