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EGyEDt szenz6oEs

Keretmeg6llapod5s sz6ma: KM0101UTNK13
Egyediszerz5d6ssz5ma: INDC/GG/U/141t13

Vev6 (SAP) k6d: 0000016630

6. szdmu melldklet

Vev6 KEF azonosit6ja: 19695

amely l6trejott egyr6szrol a
MoL Magyar olaj- 6s GSzipari Nyitv6nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas69
1 1 17 Budapest, Oktober Huszonharmadika utca 18.
Szerz6d6skot6s es teljes it6se
sordn eljdr6 szervezet:
Levelez6si cime:
3z6m lavezetri p6nzint6zete :

Bankszdmlaszdm:
Ad6sz6m:

EgyediVev6k Uzlet
MOL Nyrt., Budapest 1986.
BNP Paribas Magyarorszigi Fi6ktelepe
1 31 00007-02003670-008,+3489
1062579A-2-44

44OO NYIREGYHAZA BOKRETA 22.
CIB Bank Nyiregyh6zi Fi6lr
1 0700048-45 146802-51 1 00005
13992013-2-15

C6gbir6s6g 6s Cegjegyz6k sz6ma: F6v6rosi Torv6nysz6k C6gbir6s6ga Cg. 01-10-041683
mint sz6llit6 (tov6bbiakban: Szdilit6 vagy MOL)

mdsr6szrol a
T6rs6gi Hullad6k- Gazd6lkod6si KFT"
44OO NY|REGYHAZA BOKRETA 22.
Levelez6si cim:
SzSmlavezeto p6nzint6zete :

Banksz6mlaszdm:
Ad6sz6m:
C6gbiros6g 6s Cegjegyz6k szdma: 15 09-071642
mint megrendel6 (tov6bbiakban: Megrendel6 vagy Int6zm6ny), eglyUttesen Felek kozott,

des si 6s Ell6tiisi F6igazga1,6s6g es a MoL Magyar olaj- esVIU 6rsas6g kozott letrejott I(M0i01UTNK13 azoriosit6 sz5m[
" sz" jott letre.

Ha a kozbeszezlst az Eur6pai Unio tSmogat6si forras6bol valositj6k meg, az Int6zm6ny az Egyedi
szerzrjd6sben kdteles megjelolni a projektre vagy programra vonatkozo adalokat, es logosutt az Elyedi
szerz6d6ses felt6teleket az uni6s beszerz6si kovetelm6nyekkel kieg6sziteni.

A MOL Nyrt" az al6bbi term6kekre a mindenkor 6rv6nyes nagykeresl<edelmi listadrb6l a KM0101UTNK13
sz5m0 Keretmeg6llapod6s 1. szdm0 mell6kleteben rogzitett kedverzm6nyeket biztositja a Megrendel6
16sz6re:

Motorikus gitzoll biokomponenssel (VTSZ ZT 101941)

ESZ-95 motorbenzin (VTSZ 27 101 1,tS\

Extra t6ti gitzotaj (Vf SZ 27101941)

ESZ-98 motorbenzin (VTSZ 2T 11011,+9)

Jelen Egyedi szerz6des- alSlr6sdval Megrendel6 (lnt6zmeny) kijelenti, hogy a kozpontosttott
kdzbeszerz6s hat6lya al6 tartozo intezm6nyek 6s az onk6nt' csaflakoz6k tankaut6s g6pjarmrj-
uzemanyag ig6nyeinek teljesites6re, a Kozbeszerz6si 6s EllSt6si F6igazgat6s6g, mint AeSZtR/6 Os
g. MoL Magyar olaj-, es GAzipari Nyilv6nosan MUkod6 Reszverryt?rsisag, 

'iiint 
sznLiTO k6.d[

l6trejott 6s a www.kozbeszerzes.qov.hu webcimen el6rhet6, Klio101UTiiKl3 azonosit6 sz6mf
KeretmegSllapodds tartalmdt,_ valamennyi mel16klet6vel a MOL Nyrt. erre vonatkoztat6
t6j6koztatds6nak elfogad6sa 6s tudom6sul v6tele mellett megisnrerte, tovibb6 meger6siti, hogy a

atr



c6gszertl alSlrds 6s ezt helyettesit6 azonositds n6lktil jutnak el a Megrendelcjhoz, amelyet a Felek
ogadottnak teliintenek. Szerzldo Felek egyez6en
a 5z6llit6 bizl:ons69i adaflappal osszeftjg96sben
rjen vagy meglratalmazdson alapu16 a16ir6si joggal
0 irdsos dokumentumok lennenek, igy ellenkez6
ig a lev6l tartalm6t hitelesrrek fogadj6k el, 6s a
ozatot kozdltnek tekintik. A Szerz6desben rogzitett
tekintet6ben a Felek sem blrosdgok, sem m6s

hatos6gok el6tt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelrrek meg a ceg nev6-ben tett lrdsos
dokumentumok kovetelmenyeinek, kiv6ve, ha alkalmazds6ra bizonyithlt6an,-csaldrd vagy egyeb

>lentik, hogy a fent lelrt tdjekoztat6si rendszeft a
6s alkalmasnak tekintik, 6s egyben v6llaljdk, ha
szerint vesz6ly fenyegeti, e tenyr6l, ismeretr6l

felel6ss6ggel tartoznak. a k6sedelrnes t6jekoztatdsb6l ered6 kdrokert

Megrendel6 tudom6sul veszi, hogy felel a REACH Rendelet eloiriisainak vagy egyUttmLjk6desi
kotelezettseg6nek megszegeseb6l eredo mindennemu kdr megt6riteseert.

Egy6b felt6telek:

Az Egyedi szerzod6s r6sz6t kepezi a Sziillito mindenkor hatiilyos ASZF-je, azzal a kikotessel, hogy
ellentmond6s eset6n a Keretmeg6 llapoddsban fogla ltak az ianyacloak.

A szerz6d6s hat5lya

Jelen Egyedi szerzod6s a mindket f6l dltali alSirds napjdn l6p l"ratAlyba 6s a teljeslt6s legfeljebb a
KM0101UTNK13 azonosit6 sz5mri Keretmeg6llapoO'6s trai6ty,eig," azaz 2015 szeptemuei zz-ig
tort6nhet.

Jelen Egyedi szerz6des hatSlyba lep6sevel egyidejrileg megszuinik a Felek kozott koriibban, azonos
uzemanyag fajtdra megkotott tan kautos nagykereskedelm i szerzocles"

Mell6kletek jegyz6ke:
611. sz6mu mell6klet: Int6zm6nv adatai
612. szAmu mel16klet: Arufogad6 adaflap
6/3. sz6m0 mell6klet: Biztons5gi adaflapok
614. szAml mell6klet: ASZF

Budapest, 2013 ev szeptember ho 23 nap

K6pviselet6ben

Nyiregyh6za 2013 ev p Yerh6 @1. nap

1 6rs€$ Ftrul I ll rt 6k.fi r rtJ il trocjitsi Kft 
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Berz6ki P6ter
szak6rt6

Gdbor
ti vezet6

MOL Magyar Olaj- 6s G6zipari
Mr.ik6d6 R6szv6nyt5rsas6g
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