
EGYEDlszERzŐDÉs

Egyedi szérz. száma: Kso101UKARí2/542
Vevc' SAP száma: 301778

amely étrejött egyrészrő] a
MoL Magyar olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1117 B!dapest' október huszonharmadika u' 18'
szerződéskÖtés és tel]esitése
során eljáró szefuezet Közbeszerzés Üzlet
számlavezetó pénz ntézete: N4KB Nyrt'

1"^ H/il 'ttl
Ks0101 UKAR'l 2 azonosltó számu

KEF _ lvlol ÜzémanyagkáÉyás keretszerzóClés
6. sz' melléklet

Vevó KEF azonosítója: 15692

cégbirÓság és cégjegyzék szárna: FóVárosiTörVényszék cégbírósága' cg' oí-1o_o41683

a tovább akban MoL Nyrt., másrészről

somogy Megyei Múzeumok lgazgatósága
7400 Kaposvár, Fó uica 101'
leve|ezésicíme: 7400 Kaposvál, Fo utca 101'
számlavezetópénzintézete: N4agyaÍÁllamkncstár

számlaszáma:
számlaíogadási cÍm:
adószám:

számlaszáma:
számlafogadási círn]
adÓszáma:
cégbíróság és cégjegyzék száma:

1.

1.1

12

13

1 030 0002-2 0359894-0 0003285
Top Fjnance Kft'' H_2443 százhalombatta, Pf' 31
146257 90-2-44

1 0039007-003 1 3 838-0000 0000
7400 Kaposvár' FŐ utca 101'
15571799-2-14

a továbbiakban vevő, e9yuttesen Felek közrtt Gold/silver kártyáVal Összefüggó ha asztott fizetési konstrukcióra'

Jeen Egyedi szerzódés a Közbeszerzési és E látás] Főigazgatóság és a N,{oL N/agyar olaj_ és Gázpari
Nyivánosan [4űkÖdő Részvénytársaság között |étre]ött Kso10íuKARí2 azonosító számú Keretszerzódés 6. sz.
mel1ékleteként jÖtt létre'

Jeen Egyédi szerződés alákásáVal VeVó (lntézmény) kijelenti, hogy a központosítoti közbeszerzés hatálya alá
tartozó intézmények és az önként csatlakozók gépjármú-üzemanyag igényeinek üzemanyagkáítyáVal történó
teljesttésére' a Közbeszezési és El]átási Fóigazgatóság, mint BESZERZÓ és a MoL ft,íagyar blaj_' és Gázipari
Nyilvánosan N,'Iíjködő Részvényiársaság, mint sZÁLLlTÓ között étlejöii és a WWw'kozbeszezes ooi.hLJ webcímen
elérhető' Kso10'ÍUKAR'I2 azonosító számú Keretszerződés tartalmát Valamennyi melléklétéVel a N4oL Nyrt' érre
Vonatkoztató tájékoztatásának elfogadása és tudomásul Vétele mellett megisÍnerte' továbbá megerósíti, hogy a
Kéretszerződés ekként meglsmeÍt Valamennyj rende kezését és me lékletét' beleértve jelen Egyedi szerzódést js
magára nézve kötelezőnek isme el'

Árképzés

Az árképzés alapja a mindenkor érvényes bruttó Go]d és silver káiryás istaár' A bruitó Gold és silveÍ káriyás isiaár
a kártyás üg}'feiek részére kiaiánlott áÍ' mely a [,4oL Nyrt' magyalországi töltóállomásain Go]d és silvel kártyával
tönénó vásárás esetén alkalmazott egységes ár, ami e]térhet a tÖ tőá lomáson alka mazotÍ álaktó ' A tÖltőállomási ár
a {Öltőállomásokon kifüggesztett érVényes kiskereskedelm ár'

A [,4oL Nyrt' az alábbi termékekre a mindenko. érvényes bruttó Gold és si]Ver (G/s) káItyás |istaárból a
Kso101UKAR12' számú kereiszerzódésben rÖgzített engedményeket bjztosltja a Vevó Íészere:

N,'lotoÍ]kus gázo aj (VTSZ 27l01941)
ESZ-95 motorbe.z n 0'/TSZ271A1145)
MOL EVO NEO d esel (VT5227101941

l\4OL EVO NEO moiorbenzin (WSZ271Al49)
A kedvezóbb ál gaÍanciája mind€n olyan tÖ]tóá lomáson végzett kártyahasználat esetében érvényes' aho] a
tÖ]tőállomásl ál a|acsonyabb az engedménnyel csÖkkentett Gold és siVel káriyás ljstaárnál, a szánrlázás a két



Ks0101 lJKARl2 azonosító sámÚ
KEF _ MoL üzémanyegkartyás keretszeu ódés

6' sz. mélléklei
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2.

4.1

Hitélkeret

MoL Nyrt' je|en Egyedj szeÍzódés a apján tÖrténő árukiszolgálásra és/Vagy szolgáltatásnyújtásla a VeVő lészére
hitelkeretet biáosjt' Hitelkeret Ósszeqe bruttó 600'000 Ft

Fizetésibiztosíték

N4oL Nyrt' fizetési garanciaként elfogadja VéVő áia] nyújtott Felhatalmazó nyilatkozatot' Tekintettel arra'
hogy a Kbt' 99's(1) bekezdés alapján a Felhatalmazó nyilatkozatnak a szerződés részét ke l képeznie' VeVő
szeTződésszerűen akkor szolgálható ki, ha a FelhatalrTrazó nyiatkozatot a szá]lítónak a Keretszerződés
szér ntl határjdók betartésáVal megkü dte'

számlázás

A [,4oL Nyrt' kéthetente a beérkezett összesített forgalm adatok alapján számlát bocsát ki, amelyel a Vevó köteles
a számla keltétői számÍtott í5 naptá.i napon belü a ÍMoL Nyrt' á]ta] megadot1bankszámlaszámra átutalni' A számla
tarta mazza a Vevó által megvésárolt termékek és szo|gá tatások ellenértékét' az AszF 2 pontja szerinti ]génybevett
szolgáltatások díjait illétve a hónap második felében végzett teljesÍtésékrlől kíbocsátott számla a gép]árí]ű
b]ztosítás i]letve assistance szolgá|taiás igénybe Véte ekor felmerülő költségeket' A NIoL Nyrt' a szémlát
k]egyen ítettnek a bankszámláján történő jóVáíÍás napján tekinti' A Felek határozott idóÍe szóló elszámolásban
á lapodnak meg egymással, az elszámo|ási ldószakok a naptári hónap íl5_ig. illetve í6-tól a hónap utolsó napjálg
tartanak' Az ÁFA_ról szóó 2007' éVi c)üVll' szánrú torvény 58' s (1) bekezdése éÍielmében a számlán
íé]1üntetendó teljesítési idópont az ellenérték megtérÍtésének esedékessége.

Hivatkozva az ÁsZF 2' pontjára a lMoL Nyrt' által k ál ított szám|a alapja a mindenkor éÍvé.yes bruttó Gold és silver
kártyás listaár' A számlázásra Valaínini a számlához kapcsolódó esetleges reklamációk keze ésére ]Íányadó
szabá|yoka|az AszF 2' pontja rÖgzíti'

4.2

5' Díjak

A l\,4oL Nyd. a Vevőnek annak igény|ése alapján a köVetkező dÍjakat számítjá fel: kádyadíj be|fö|dj s['s szolgáltatás
dÍja, ÁsZF 2' ponija sze.inti szolgáLtatás díja' melyeket azÁsZF Vonatkozó pontja alapján számláz ki

A vevő jogosult a 100 % engedményre a kártyadÍjból'

szolgáltatások (assistance' biztosítás) igénybevétele esetén a MoL Nyí kártyánként és naponta a kü önböző
szo'gállalás' cso''lagokhoz a hozzájuk tartozó rehó átalányoljat és az ÁFA lÓrveny által eloirt AFA mérteheI számlt]a
iel az 5' sz' és 6' sz' melékletek szernt' A lMoL Nyrt által nyújtotÍ assistance és biztosítás_szolgáltatás harmadik
személytől vásáÍot, részben vagy egészben' de változatlan formában továbbszámlázott kÖzvetített szolgáltatást ]s
iadalmaz' A kÖzvetítés ténye a kibocsátott számlában rögzítésre kerL]l'

6. Egyéb fizetés l feltétele k

Amennyiben a Vevő a jelen szeP ödés a apján kiszám ázott összéget annak esedékessége napján nem fzeti
meg' fizetési késedelembe esik' A Vevó kÖteles a lejárt Összegre a késede em idejére' azaz a késedeleínbe
esés napjátÓl a ténylegés Ílzetés napjáig a Ptk' 301/A s-ban rneghatározott mértékij késedelmi kamatot flzetni'
A VeVő köte]es a felhalmozódott késedelmi kamatot az MoL NyÍ1' írásbeli felszó]ításának kézhezvételét kÖvető
munkanapon I\loL Nytt' részére megfizetni' A késede mi kamat Összegét 360 napos éV figyelembe VételéVeL a
ténylegesen ejteli napok alapján számítja a NloL NyÍt'



Ksol01 UKAR12 azonosíto számú
KEF _ MoL Üzemanyagkártyás leretszerzódés

5. sz. melléklet

/' Egyéb rendelkezések

7'1 VeVó jelen Egyedi szeződésÍe' illetve a lvlol Nyí._Vel kapcsolatos együfimúködésre kizárólag akkor jogosult
leie.enciaként hivatkozn, ha ahhoz I\4oL Nyd' előzetesen és kifejezetten, irásban hozzájárull' l\loL Nyd' jogosult a
megadoti hozzájárulási írásban bármikor' indokolás nélkül Visszavonni'

7'2 Feek az egyértelrrrűség kedvééri kiíejezetten rÖgzíiik' hogy amennyiben a KS0101UKAR12 azonosító számÚ
Keretszeződés' az A]talános szeződési Feltételek Íendelkezései Va amint a je]en Egyedi szerződés rendelkezései
eltérnek, úgy elsődlegesen a Keretszerződés, másodlagosan az Egyedi szerzódés és ezt köVetóen az Általános
szezódési Feltéte]ek az ]Íányadóak

7'3 A KS0101UKAR'|2 azonosító számú Kéretszerzódés terhére kizárólag a Keretszerzódés 1' számú
mel]ékletben megjelÖt termékek szerezhetők be' A Vevó jogosuli és egyben felelós eldönteni, hogy a
Keretszérzódés 1' számú mel|éklétben fe] nem sorolt egyéb termékekeÍ vagy szolgáltatásokat igénybe
Veszi-e' Je|en Egyedi szerződés aláíÍásáVa] Vevő (lntézmény) kjelenti hogy amennyiben igénybe Veszi ezen
termékeket Vagy szolgá tatásokat, úgy VeVő fe e óssége' hogy ezt a hatályos Kbt. elóllásai alapján ieszi meg.

8' A szeeódés hatálya

Jelen Egyedi szezódés a Felek által történt aláírása napján lép hatáyba' Jelen Egyedi szezódés alapján
teljesítés legfeljebb a Kso101UKAR12 azonositó számú KerétszeÍzódés haÍályáig, azaz 2014. március 3,|-
ig iörténhet'

Jelen Egyedj szeződés hatályba lépésével egyidejűleg megszúnnek a Felek között korábban, azonos kártya
típusra megkötott kártyaszerződés kedVezményejttartalmazó szeíződések'

9' Mellékletek jegrzéke

6/1' számú melléklet: Á]ta]ános szezódési Fetételek
6/2' számú mel|éklet: N,4oL Gold és silver űzemanyagkártyák leíÍása
6/3' számú melléklet: VeVő Regisztráclós Adatlap
6]4, számú mellékieti Ká'tya 

^datfe]vételj 
Tábia

6/5' számÚ me|lék]et: Biztosítás szolgállatás igénybevételénekfe]téieléi
6/6' számÚ mellék]et: [,4oL assisiance szolqáliatás iqénybevéielének íetételei
6'' számÚ me]lék et: KÜLíöldön történő eíogadás íe|tételei
6/8' számú me]lék et:VKK haszná atának feltételei és szabályozása
6/9' számú me]léklei: Meglende őlap és Visszaigazo ó
6/10' számú me lék et: Fe]hatalmazÓ levél

Dátum| Budapest, 2012' éV 05 hÓ 07 nap

Nyrt. Képviseletében Vevő képviseletében

Berzéki Péter
szakértó

ut- =--Dr'Ábrahám Levénte
megyei múzeumigazgatÓ
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