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azonosit6 szdmu

KEF-MOL tankaut6s keretszerz6d6s

6.s2. mell6klet

EGYEDI

szenz6oEs

Egyedi szerz. szdma: KS01 01 UTNK12|22
Vevci (SAP)kod: 16630

Vevti KEF azonositoia: 19695

amely letrej6tt egyr6szr6l a
MOL Magyar Olaj-, 6s Gdzipari Nyilv6nosan Mfikod6 R6szv6nyt6rsasdg
'l
1 1 17 Budapest, Oktober huszonharmadtka utca 8.
6s
teljesft6se
Szerz6d6skot6s
K1zbeszerzes Uzlet
sor6n eljaro szervezet:
Budapest, 1986
Levelezesi cime:
MKB BanK Zrt
SzAm lavezet6 p6nzintezete :
Banksz6mlaszam:
Ad6sz6m:

1

0300002-20359894-0000 3285

10625790-2-44
C6gbir6sdg 6s C6gjegyz6k sz6ma: Fovdrosi Tdrv6nysz6k C6gbir6sdga Cg. 01-10-041683
mint sz6llito (tovAbbiakban: Szrillit6 vagy MOL)
mdsr6szrol a

T6rs6gi Hullad6k - GazdSlkodtisi Kft'
4400 Nyfregyh6za, Bokr6la u.22.

Levelez6sicfm:
Szdmlavezeto p6nzrnt6zete:

4400 Nyiregyhfza,BokrlIttu 22'
CIB Bank Zrt.

Bankszdmlasz6m:

'1

0700048-451 46802-51 1 C0005

13992013'2-15
Ad6szdm:
15-09-071642
Cg.
szdma:
C6gjegyz6k
C6gbir6sdg 6s
Vini megrendeto (toviOOiakban: Megrendel5 vagy lnt6zm6ny), egyUttesen Felek kozott,

Jelen Egyedi szerz6des a Kozbeszerz6si es Eliatasi F6igazgatosdg es a MOL Magyar Olaj- es
Gazipari Nyilv6nosan Mfikod6 ReszvenytdLrsas6g kozott letiejott l(S0101UTNK'i2 azonosiit6 szdmd
Kerelszerzod6s 6. sz. mell6kletek6nt jott l6tre.
A MOL Nyrt. az aldbbi term6kekre a mindenkor 6rv6nyes nagykereskedelmi lista6rb6l a KS0101UTNK12
sz6m0 keretszerzod6sben rogzitett engedm6nyeket biztositja a Megrendelo r6sz6re:

Norm6l gAzolal (VTSZ 27101941|
ESZ-95 motorbenzin (VTSZ 27 101 1 45)
Extra t6li gazolai (VTSZ 27101941)
ESZ 98 6lmozatlan motorbenzin (VTSZ 27101149)

Jeten Egyedi szerzodris aldir6s6val Megrendelo (lnt6zm6ny) kijelenti, hogy a kozpontositott
k'zbeszJizes hat6lya ala Iarlozo int6zm6nyek 6s az onk6nt csatlakozok tankautos gepjarmiluzemanyag igenyeinek teljes(t6sere, a Kozbeszerz6si es EllAtasi l:6igazgat6saO, milt-lfpZ.ff( e7
a MOL fvfigyar btal-, es'G6zipari Nyilvanosan MLjkod6 Reszvenytdrsas6g, mint SZALLITO kozott

t6trejott 6s

a

webcimen el6rheto, X:S01O1UTNK12 azonosit6 sz6rnf

Keretszerzod6s tartalmat, valamennyi mellekletevel a MOL Nyrt erre vonatkoztato tajekoztatasainak
elfogaddsa 6s tudom6sul v6tele mellett megismerte, tovdbbd rnegeros(ti, hogy a Keretszerzodes
ekkJnt megismert valamennyi rendelkez6s6i 6s mell6klet6t, bele6rtve jelen Egyedi szerzodrist is
magara nezve kotelez6nek ismeri el.
'1.2.
Akerelszerz6d6shez $nkent csatlakozo Intezmeny tudomiisul veszi, hogy a keretszerz6des Vl'
pontja erelmeben Szdllito koteles megtagadni az 1fi6zm,5nv kiszolgalas6t, ha az nem rendelkeziK a
megrendel6s teljesft6si idopontj6ra a KEF dltal elfogadott es vissziligazolt ig6nybejelent6ssel.
veszi, hogy a keretszerzod6s Vl. 1.6. pontja 6relm6ben Szdllft6 jogosult

Int6zm6ny tudomdsul
megtagadni az Int6zm6ny t<iszotgatdsat, amennyiben lnt6znr6ny a szerzodls r6sz6t k6pezo
telniti'tmaz6 nyilatkozatoi Szallitonak a keretszerz5d6s szerinti ratArid6n belul nem kuldte meg.
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KSO101 UTNK12 azonosit6 szdmf
l(EF-MOL tanka utos keretszerz6d6s
6.s2. rnell6klet

Felek kdztitti kapcsolattaft es
A Szdllft6 6s Meqrendel6 kapcsolattart6inak adatai

(:z9rd9€{!!$6

ugyekben):

Mer;rendelo k6pviseloje:

MOL k6pvisel6je
N6v:

Berz6ki P6ter

N6v:

Petr'6 Arpdd

Beosztas:

szak6rt6

Beosztdrs:

ugyvezet6 igazgato

Telefon:

+35-20192-92-7oG

Telefon:

30/1)15-4326

Fax:

06- 1 /455-9588

l=ax:

06-,421554-501

E-mail

pberzeki@ mol.hu

E-mail:

thg @thgkft.hu

joved6ki
Alulfrott Intezm6ny neveben alduasrajogosult szemely kijelenti, hrgy Szallitotol beszerzett
tovdbb
azokal
koolajtermekeket kizarolag sajat tetnaiznatas c6ljara (vegfelhaszrralokent) vdsdrolja,
nem 6rt6kesfti.

lnt6zm6ny nyilatkozik, hogy jelen szerzod6s Iargyara votratkoz6an nem rendelkezik a
tovdbb6rt-6kesit6s fett6tetex6ni a joveddki ad6r6l 6s a joved6ki terrm6kek forgalmaz6s6nal< kulonos
szab6tyairot sz6t6 2003 6vi CXXV|l. torv6ny (Jot.) 103-104. $-aiban eloirt enged6llyel.

Int6zm6ny fentiekre tekintettel tudom6sul veszi, h,rgy r6sz6re Sz:dllit6 joved6ki ad6val novelt dron
szdmlAz.

REACH klauzula

(an
,<otl
tn:
oen

Felek meg
anyagok 1

Parlament

6k) a vegYi

az

EuroPai

hatdlYa ala

6s vdllalja'
tartozik. A
hogy a rd vonatkozo rendelkez6sei"iet maradektalanul betartja. Felek rnegdLllapodnak, hogy a F.EA.CH
Rendeletben foglalt szabiilyoknak valo megfelel6s erdek6ben teljes korUen egyuttmtllkodnek.

-lerm6kre vonatkoz6an a Szdllft6 a
REACH Rendetet szerinti regisitratasi k6retmet az Azonosftott Felhaszndl6sok Listdjdn felsorolt
a
felhaszn6ldsokra nyfjtotta be, rlletve az anyagot ezekre a felhaszndldsokra regisztr6lt6k. Sz6llfto
Megrendelo tudomdsul veszi, hogy a Szerzod6s ttirgydt kepezo

Term6ket

a fent hjvatkozott felhaszndldsokra

6rt6kesiti, Megrendelo

a

Termtiket ezekre

a

felhaszn6ldsokra veszi 6t.

Biztonsdgi adatlaP

A Megrendelo kijelenti, hogy a Termekre vonatkoz6 biztons6gi adatlapot papiron vagy elektronikus
formdLan dtvette, az abbin foglaltakat megismer1e, 6s a Term6k felhaszn6ldsa, illetve esetleges
tov6bb6rt6kesit6se so16n a biitonsdgi adittapon szereplo inf,rrmdci6k 6s a REACH Rendelet
rendelkezrisei szerint j6r el

Felek megdllapodnak, hogy a biztonsdgi adatlap aktualizdl6sa eset6n a Szdllfto a biztonsagi adatlap
rij, datum"mal elldtott val{ozatat elektronikus form6ban (e-mailb,:n vagy adathordozon) kuldi meg
Megrendelo r6sz6re.
A biztonsdgi adalapot 6rinto szdllft6i nyilatkozatok kozl6se tekintert6ben a Felek a Megrendelonek 6s

a 5z6llft6nlk a jelen egyedi

szerzod6sben rogzitett e-mail cimeit haszndljdk. Az e-mail cfmek

vdltozdsdr6l a felek kotelesek halad6ktalanul 6rte
marl clmek haszndlatdval e-mailben kuldott bizt
cegszerU alaiils es ezt helyettesit6 azonos(t6s
tudomAsul vesznek, 6s ellenkez6 bizonyftdrsig

hatosagok el5tt nem hivatkozhatn

ak

megrtatalmazdson alapul6 al6fr6si joggal
dokutnentumok lenn6nek, igy ellenkezo
I tartalmdt hitelesnek fogadjdk el, 6s a
zoltnok lekintik. A Szerzodesben rogzitett
tekrnteteben a Felek sem birosdLgok, sem mAs
arra, hogy ;rzok nem felelrtek meg a c6g nev6ben tett irAsos
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dokumentumok kovetelmenyeinek, kiv6ve, ha alkalmaz6sAra bizonyithat6an, csal6rd vagy egy6b
jogellenes szdnd6kkal kerult sor. A Felek kijelentik, hogy a fent leirt taj6koztatasi rendszert a
'Sierz6d6s
aldiriis6nak id6pontjaban biztons6gosnak 6s alkalmasnak tekintik, es egyben v6llaljdk, ha
a mrjkod6s soran a rendszer biztonsagdt tudomdsuk szerint vesztlly fenyegeti, e t6nyr6l, ismeretr6l
halad6ktalanul tAj6koztatjak a mdsik ielet. A Felek a k6sedelm<>s tdj6koztatdsb6l ered6 kdrok6rt
felel6ss6g gel tartoznak.

a REACH Rendelet el6irdrsainak vagy egyuttm(ikod6si
kotelezetts6g6nek megszeg6s6b6l ered6 mindennem[i k6r megteritris66rt.
Megrendel6 tudomdrsul veszi, hogy felel
A szerz6d6s hatdlYa

Jelen Egyedi szerz6d6s a Felek altal tortent aliiirifsa napjiin lep hat6lyba. Jelen Egyedi szerz6d6s
azaz
afapjan ietjes(tes tegfetjebb a KS0101UTNK12 azonosit6 sz6mf Keretszerz5d6s hati{lyiiig,
2o1 4. f ebrufr

1

2-ig to ft 6 n h et.

Mellekletek jegyz6ke:
611. szdmu melleklet: Int6zmeny adatai
612. szamu mel16klet: Arufogad6 adatlap
6/3. szamri mel16klet: A term6kek azonositott felhaszniilSLsainak listdja
61 4. szdmu mell6klet: Biztons6gi adatlapok
6/5. szdmri mell6klet: Felhatalmaz6 lev6

Ddtum: Budapest,, 2012. 6v 02. n6 24' nap

K6pviselet6ben

r6
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Berz6ki P6ter
zeto

szak6rto

j- 6s Gdzipari Nyilvdnosan Mtikod6 F6szv6nytdrsas6g

dalkodasi Kft"
4400 l.lyiregyhdza, Bohdta u. 22"
4"

MOL

Mamr olaL ao .i j;^a^ Nwrtuinean

Mrlkiid6 R6sv6nyt{rsasdg
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