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FŐVÁROSI CSATORNAZASI MÜVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
01-10-042418
cégjegyzék száma:
10893850-2-44
adószám:
10893850-3700-114-01
statisztikai számjel:
Budapest Bank Zrt.
számlavezető bank:
pénzforgalmi jelzőszám:
10102093-04853203-00000009
mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
más részről a
Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2854 Dad, Fő u. 54.
11-09-001429
cégjegyzék száma:
10448979-2-11
adószám:
10448979-4519-113-11
statisztikai számjel:
Raiffeisen Bank Zrt.
számlavezető bank:
pénzforgalmi jelzőszám:
12029004-00231141 -00100008
mint eladó (a továbbiakban: Eladó)
között (a továbbiakban: Felek) a 2021. október 12-én kelt KSZ-2021000600. számú, a

„Egy darab új tehergépjármű alváz leszállítása”
tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.
I. Előzmények:
Felek 2021. október 12-én egy darab új tehergépjármű alváz leszállítására adásvételi szerződést
kötöttek, melynek teljesítési határideje a szerződés 2.2 pontja alapján a szerződés aláírását követő 6
hónap, azaz 2022. április 12. Eladó a járműalvázat gyártó Iveco S.p.A.-tól megrendelte az alváz
gyártását, melynek elkészültét a gyártó előzetesen 2022. év I. negyedévére prognosztizálta.
II. A módosítás indokai:
Az Iveco S.p.A. 2022. március 21-i keltezésű levelében tájékoztatta Eladót arról, hogy az alváz gyártása
a vártnál hosszabb időt vesz igénybe az alábbi indokok miatt:
- A COVID-19 negyedik hullámának következtében az Iveco S.p.A. európai gyártóüzemeit ideiglenesen
bezárták, amely jelentősen megnövelte a járműalvázak gyártási átfutási idejét.
- A járványhoz közvetve kapcsolódó gazdasági hatások 2021. negyedik negyedévére éreztették
hatásukat, melyek közé tartozik a nyersanyaghiány (acél, alumínium, különböző félvezetők és chipek),
amely termelési veszteségeket eredményezett gyártónál, mivel a hiány miatt nem lehetett az eredetileg
tervezett mértékben és ütemben folytatni a termelést. A hiány, valamint a kis- és nagyméretű alkatrészek
gyártási és ellátási láncában jelentkező bizonytalanságok és késedelmek következtében az Iveco S.p.A.
gyártósorainak kapacitása jelentősen lecsökkent, és nem volt lehetséges a korábban megerősített
megrendelések időben történő teljesítése.

- A COVID-19 járvány enyhülésének következtében a nyersanyagok és alkatrészek iránti kereslet
egyidejűleg megnövekedtek, melyet az eddigi ellátási láncok nem tudtak időben kielégíteni. A tényleges
beszállítói késedelmeknél hosszabb késedelmek miatt át kellett ütemezni az elmaradt megrendeléseket,
más esetekben pedig alternatív beszerzési forrásokat és logisztikai megoldásokat kellett keresni. Ezek a
szállítási késedelmek akadályt jelentettek a logisztikai teljesítési láncban, aminek közvetlen
következménye a megnövekedett gyártási idő.
Az Iveco S.p.A. az alváz legyártását tájékoztatásában 2022. májusra prognosztizálta.
Az Iveco S.p.A. tájékoztatását Eladó akadályközlő levélben megküldte Vevő részére azzal, hogy a
tájékoztató levélben foglaltak alapján Felek módosítsák a szerződés teljesítési határidejét!
Vevő megtekintette a tájékoztató levélben és Eladó levelében foglaltakat és elfogadja Eladó
szerződésmódosítási kérelmét.
A szerződést Felek a fent leírtak értelemében a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4)
bekezdése c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:
Felek módosítják a szerződés 2.2 pontját a következők szerint:
Eladó vállalja, hogy a szerződés Felek általi aláírását követő 9 hónapon belül leszállítja a jelen
szerződés tárgyát képező egy darab, üzemképes tehergépjármű alvázat Vevő részére. Vevő
előteljesítést elfogad.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is
hatályban maradnak.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló
jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022.
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