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amely létrejött a BALAToN_PARTI FENNTARTÓ És HAszNosÍrÓ xrr.
Székhely; 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Adószám: 104337 48-2-44,

Bankszáml aszám. 1 17 43040-20077 222

képviseli: Dr. Baráth lstván ügyvezetó, mint megrendelő, a továbbiakban MEGRENDELŐ,
valamint a Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft,

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, ll. Rákóczi F. út 10.

Adószám: 1 0566350-2-1 3,

Ba n kszá m l aszám: 1 09 1 800 1 -00000024 -97 820004,

képviseli: Nagy sándor ügyvezető, mint szállító, a továbbiakban szÁt-líró

között, az alábbiakban részletezett tárgyban és feltételeket illetően :

l. SzERzŐoÉs rÁRcya:

. 1 db Nilfisk RS 1301 típusú Vezetőüléses seprő-szívó gép az 1.sz. mellékletben
specifikáltak szerint

. Motorszám: A későbbiekben a számlán kerül meghatározásra
o Alvázszám: A későbbiekben a számlán kerül meghatározásra
. Gyári szám: A későbbiekben a számlán kerül meghatározásra
. Rendelési szám: í3300120

ll. A szERzŐoÉs ÉnrÉxe:
18.799.ooo,- Ft + ÁFA

lll. szÁLLíTÁs

201 1-06-xx, az elő szállítási és a rész szállítási jog fenntartásával,

lV. TELJEsírÉs nelyE, BETANíTÁS
Balaton-parti Kft.
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

A SZÁLLÍTÓ vállalja, hogy a jelen szerződés l. pontjában szereplő berendezést, a
szerződéses összeg keretén belül, a MEGRENDELŐ által kért helyszínen, üzembe
helyezi, A gépek kezelóit a rendeltetésszerű használatra kioktatja és a magyar nyelvű
használati utasításokat átadja.

V. FtzETÉsl FELTÉTELEK

Szerződő felek a Merkantil Bank Zrt. és a Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. közt
létrejött közös ajánlattételi megállapodás 2, pontjában részletezett
feladatmegosztásukra tekintettel a szerződéses ellenszolgáltatást az alábbi módon
teljesül:
- az Alánlatkéró és a NlLFlSK között létrejött Adásvételi szerződés alapján a nettó

vételár 10Vo-át, azaz 1.879.900,-Ft-ot, valamint a teljes ÁFA összegét, azaz

E^-xl \



4.699.750,_ Ft-ot a NILF|SK javára a Balaton-Parti Kft. téríti meg a számla
kiállításától számított 8 napon belül.,

- az Ajánlatkérő és a NILF|SK között létrejött Adásvételi szerződés alapján az
Ajánlatkérő által fizetendő nettó vételár 90o/o-át, azaz í6.919.í00,-Ft-ot az
Ajánlatkérő és a Merkantil között létrejött Kölcsönszerzódés alapján Merkantil által
nyújtandó í6.9í9.100,-Ft kölcsönösszeg közvetlen NlLFlSK felé történő
folyósításávalteljesül a számla kiállítását követó 8 napon belül a Kölcsönszerződés
mellékletét képező ,,Szállítási szezódést kiegészító megállapodás" alapján,

- Ajánlatkérő által a Kölcsönszerződés szerinti 16.919.100,- Ft kölcsönösszeg és
kamatai 36 havi részletekben történő megfizetését a Merkantil javára kérik
teljesíteni.

Nyertes ajánlattétel esetén az Adásvételi szerződés és a Kölcsönszerződés
megkötésére egyidejűleg kerül sor.

Amíg aleljes bruttó összeget a MEGRENDELŐ és Merkantil Bank Zrtka nem fizeti az
SzALLiToNAK, addig a berendezések és tartozékok tulajdonjoga a Nilfisk-Advance
Kereskedelmi Kft{ illeti meg.

Vl. GARANclÁLls FELTÉTELEK

A szÁLLÍTÓ, az általa szállított berendezésekre 12 havi garanciát vállal. { 9arancia a
rendeltetésszerű használat során felmerült hibák elhárítására vonatkozik. szALLlTo nem
vállal garanciális kötelezettséget abban az esetben, ha a berendezések meghibásodása:

- szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatból
- akezelési és karbantartási utasítás durva megszegéséből
- vétlen vagy szándékos károkozásból
- elemi csapásból
- lopásból
- azaz összességében nem garanciális kötelezettségekre visszavezethetó okokból

ered

szÁLlirÓ vállalja, hogy ilyen esetekben is biztosítja az általa szállított berendezés
lehetőség szerinti leggyorsabb javítását, de ezekben az esetekben ezt térítés ellenében
vé9zi.

Vl!. EGYÉB RENDELKEzÉsEK

Jelen szeződés aláírásával a MEGRENDELŐ visszavonhatatlan megbízást aO a SZÁLlÍrÓ
részére, a szerződésben rögzített specifikációjú berendezések leszállítására, illetve vállalja a

fizetési feltételekben meg határozottak m aradéktalan teljesítését.

V!ll.

A jelen szerzódésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK-ban rögzített
jogszabály ok az irányadók, Szerződő felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket elsődlegesen egymás közt, tárgyalás útján próbálják rendezni. Amennyiben ez
nem sikerül, ú9y elismerik a Pestmegyei Városi Bíróság illetékességét.

Siófok,2011. május 12.

Balaton-Parti Kft.



Műszaki sneciíikáció
A szállítási szerződés 1,számú melléklete
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Nilfisk-Advance Rs 1301

Seprési szélesség, 2 kefével mm 1600

seprési szélessés, 3 kefével mm 2300

El méleti tisztítóképesség: mzl óra kb.31.200
víztartálv térfoeata 240
Motor diesel, 90 LE,4 henger, vízhűtéssel
Motor típusa VM-D754lE3
Ventillátor kapacitás m3l óra 5500
üzema nvaptartálv 75

Szemétgyűjtő rendszer Vákuumos rendszerű, magas szívóerővel
Maximális sebesség km/őra 30
por meekötő rendszer vlz
Szemétgyűjtő ka pacitás 1300

Ürítési magasság mm 800-1600

Súlv kg 2880

Méret (hossz x szél x mag) mm 426 x1,5O x23O

RS 1301 alapfelszereltsége:

- kabin, teljes felületében üvegezett ajtókkal
- tányérkefék műanyag-fém kevertszálas kivitelben
- kabin fűtés
- légkondicionáló

Az ár az alábbi kiegészítőket tartalmazza:
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RS 1301főbb iellemzői:

Sohasem volt a kültériseprés ilyen egyszerű.

Az RS I3OI1,0o%-ban megfelela kültériseprés három fő kritériumának, mint termelékenység,
hatékonyság és rugalmasság. Cégünk ezt kiegészítette az egyszerű kezelhetőséggel és egyszerű
karbantartással. Az nagy szívóerőnek és légszállításnak köszönhetően a leghatékonyabb tisztítást teszi
lehetővé a lehető leggyorsabban.
A komPakt méretnek és a szűk fordulási sugárnak köszönhetően a megfelel a mai zsúfolt környezetben
való takarítás elvárásainak. A holtidők minimalizálódnak köszönhetően az intelligens dizájnnak és a jól
kidolgozott ka rba nta rtási tervnek.

A légkondicionáló alapfelszerelés az RS ].301-ben.

. Nagy szívőerő: a legjobb teljesítmény ebben a szegmensben.

1.300 literes szeméttartály 80 és 160 cm-es fokozatmentes ürítési magassággal.

Az oPcionális harmadik kefe képessé teszi, hogy bárhot egyszerűen seperhessen, akár
szintkülönbségeken is.

Könnyű manőverezhetőség - hátsó kerék kormányzás

Nagy haladási sebesség - a munkaterület gyors megközelítése

Al kalmas műa nyagdobozok, kövek, és nagyobb szemétdarabok felszedésére

Könnyen áttekinthető műszerfal

GéDeinknél karbantartósi szerződés kötésére is van lehetőséq. amelvnek részleteit szerviz vezetőnk
attaruros mnvel

A eép pontos VTSZ száma

84798997, i ruashot nem említett gép,_b_e_191dezés és mechanikus készülék

A fent kiaiánlott gép úi eép.
Gvártási éve 2011.

A fenti áraink tartaImazzák a gépek helyszínre szállítását, és a kezelőszemélyzet betanítását!

Garancia :

2011. május 12.

Balaton-Parti Kft.

12 hónap


