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Előzmények

Megrendelő támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség álíat kiírt - KDOP-
5.1.1/2/2FŰ,2009-0006 azonosító számú projekt keretén bel'lrl az ,,Púpa, Munkúcsy Mihály
Altalános Iskola infrastrukturdlis fejlesztése" megnevezésű projektre. Megrendelő a
Pályázatban szereplő eszközök beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek
nyertes ajánlattevője Szállító lett.

l. Szerződés tárgya:

1.1, A Megrendelő megrendeli Szállítótól jelen szerződés 1. számű mellékletében,
felsorolt eszközök, termékek szállítását, és a kapcsolódó szolgáltatások (szerelés,
beépítés, helyszíni üzembe helyezés, karbantartás, szervizelés, stb.) teljesítését jelen
szer ző dés feltételei szerint.

I.2, Szállitő vállalja, hogy a Megrendelő álta| a szerződés 1.1. pontja alapján igényelt, a
szerződés I. számú mellékletében felsorolt eszközöket, termékeket jelen szerződés
feltételei szerint Megrendelő részére leszállítja, és a kapcsolódó szolgáltatásokat
(szerelés, beépítés, helyszíni üzembe helyezés, karbantartás, szervizelés, stb,)
teljesíti.

A teljesítés helye és hatdrideje

2.I. Szállitó ajelen szerződéstárgyatképező eszközöket Megrendelő 8500 Pápa,Aradi u.
I0-I2., Fiumei u. 3, sz. alatti épületekbe köteles leszáIlítani és ott azokat Megrendelő
kapcsolattartőja részére közös átadás-átyételi eljárás keretében köteles átadni, jelen
szerződés 1 . sz. mellékletében foglaltak fi gyelembevételével.
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2,2. Szállítő aszeruődés 1, számű mellékletében felsorolt eszközöket2011. október 03-ig
köteles leszállítani a 2.1. pontban meghatározott helyre.

2.3" Amennyiben a leszállított eszközök megfelelnek a szerződés tartalmának,
Megrendelő kapcsolattartőja az éúadás-átvételi eljárást követően teljesítésigazolásí ad
át szállitő részére.

Fizetési feltételek
3. 1 . Szállítő a szerződés 1 . számú mellékletéb en részletezett eszközöket nettó 1.519.940._

Ft, bruttó 1.899.925.-Ft, azaz Egymiltió-nyolcszázkilencvenkilencezer_
kilen cszázhuszo n öt forint el lenében szállítj a le Me grendelő ré szóre.

Ez az összeg tattalmazza Szállító jelen szerződés teljesítésével összefliggésben
felmerült valamennyi költségét, kiadását, különös tekintettel a szerződés targyat
képező eszközök ellenértékére, illetve azoknak a Megrendelő részére történő
száIlításának kö lt s é g e ire,

Megrendelő a Kbt, 305.§ (6) bekezdésében foglaltak esetére hozzájárulását adja
allhoz, hogy a pénzforgalmi szolgáltatőja a Vállalkoző által benyújtott azonnali
beszedési megbízást telj esítse.

3.2. A szerződés 3.1. pontjában meghatározotl vételárat Megrendelő az eszközök teljes
körŰ, kifogásmentes átadáS-átvételét követően, a Megrendelő kapcsolattartőja által
aláírt teljesítési igazolás és a számlaalapján a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint egy
összegben fizeti meg Szállitő részére,

A kifizetés Szállítő számlé1án szereplő bankszámlára történik banki átutalás útján,
Szállitő a számlát a kifogásmentes átadás-átvételt követő 5 napon belül jogosult
kiállítani és megküldeni Megrendelő részére.

Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy Szállítónak a kifizetés vonatkozásában az
Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36lA.§ szerint kell eljárnia.

Előleg nyújtására nincs lehetőség.

Afelek jogai és kötelezettségei

4,I. Szállító köteles a Megrendelőt az eszközök leszállításának (teljesítés) várhatő
idejéről legalább három nappal a teljesítést megelőzően tájékoztatni.

4,2. Szállitó a szerződés targyat képező eszközöket sértetlenül, az épségüket biáosító
csomagolásban köteles átadni megrendelőnek.

4.3. SzáIIítő aszerződés tárgyát képező eszközök felszerelését, üzembe helyezését köteles
elvégezni. A szállítő feladatát képezi az általa leszállított és üzembe helyezett
eszközök karbantartása és szervízelése is a jótállási idő alatt.
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4.4, SzáIlítő az eszközök leszállításakor köteles az eszközök lényeges tulajdonságait,
illetve az üzemeltetésükkel kapcsolatos követelményeket tartalmaző írásos
(nYomtatott vagy elektronikus formátumú) tájékoztatókat, felhasználási útmutatókat
Megrendel ő t észér e átadni.

4.5. SzáIIÍtő szavatolja, hogy jelen szerződés tárgyát képező eszközök rendelkeznek a
rendeltetésszerű használathoz szükséges kellékekkel, továbbá szavatolja, hogy a
szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint kerültek összeállításraés a
rendelteté s szerű használatr a minden további fe ltétel nélkül alkalmasak.

4"6. Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül kriteles meggyőződni arról (lehetőleg az
átadás-átvételi eljárás során), hogy a leszállított eszközök megfelelőek, sértetlenek-e.
Amennyiben Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban hibát észlel, köteles az észle1t
hibát a Szállítóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni.

4"7. Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni és
értesíteni, amelyek a szerződés teljesülését, teljesítési határidőidőre való elvégzését
veszélyezteti, gátolja. Az értesítés mulasztásából eredő kárérta mulasztó fél a felelős.

4"8. Szállítónak felróható késedelmes teljesítés esetén aSzállitő 10.000.-Ft/nap késedelmi
kÖtbér megfizetésére köteles, melyet a Megrendelő jogosult a szállítóizanlájábó|
történő levonással érvónyesíteni.
Amennyiben a szerződés a Szállítónak felróható okból meghiúsul, úgy 151.9g4.-Ft
Összegű meghiúsulási kötbér terheli a Szállítőt, melyet a Megrendelő a Szállítő
számláj áb ő1 j o go sult levonni.

G ar anc iav dllalús, j ótdllús

5.1. Felek megállapodnak, hogy a Szállító a szerződés aláírásával a szerződés tárgyát
képező eszközökre a szerződés 2. számű mellékletében is feltüntetett jőtállást váital
az eszközök zav artalan hibátlan működéséért.

5.2. MegrendelŐ a jótállás körébe tartoző működési zavarok, hibák észlelése esetén
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Szállítőt írásban (postai
Úton Vagy faxon, e-mailen keresztül) értesíteni a működési zavar, hiba
felmerülésóről, jellegéről, valamint az éwényesíteni kívánt garanciális igényekről. A
SzáIIÍtő a Megrendelő értesítése alapján köteles a működési zavar, hiba okát 3
munkanapon belül megvizsgálni és megkezdeni annak elhfuítását.

5.3. Szállítő a jőtáIlás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást és koltségtérítést
nem követelhet.

5.4. YáIlalkozónak a jótállás időtartarrÉra jólteljesítési biáosítékot kell nyújtania a nettó
szállítási dl1 3%-anak megfelelő összegben a Kbt. 53. § (6) bek. a) pontja alapján,
melyet. A biztosítéknak a fenti időtatamra vonatkozóan feltétel nélkülinek és
visszavonhatatlannak kell lennie. A biaosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a
Megrendelő bankszámlájara történő befizetéssel, bankgarancia biztositásával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmaző -
kötelezvénnyel.
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6. Egléb rendelkezések

6. 1. Jelen szerződés kapcsolattartói:
Meerendelő részéről: Horváth András, tel.: 89l515-076, 7013166-286, e-mail:
beruhazas@,papa.hu

Szállitó részéről: Balázs Virág, tel.: 06 20 9246-490, 06 1 266-5226,06 1,266-5140,06
l266-4644, fax: 06 1266-5226,061266-5140,06 1266-4644, e-mail: viraq@,taneszkoz.hu

6.2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést - különös tekintettel a szerződés 3.1.
Pontjában meghatározott díjra, illetve a Felek jogaira és kötelezettségeire - csak
közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, a Kbt. 303.§ -ban meghatározott
feltételek fennállása esetén.

6.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel létrejött jogviszonnyal
kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli
tárgyalás Útján kívánnak egyezségre jutni. Ennek eredménytelensége esetén bármely
vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefliggésben, annak
megszegésével, megszűnésóvel, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, Felek a bírósági eljárás tekintetében a teljesítés helye szerinti kizárólagos
illetékességét kötik ki.

6.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. valamint a Polgári
Törvénykönyvről szőIő 1959. évi IV. törvénynek (Ptk,) a szállítási szerződésre,
adásvételre vonatkozó rendelkezé sei az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jőyáhagyőIag írták alá. Jelen szerződés 4 példányban
készült.

MellékIetek:
I. Beárazott tételes eszközlista
2. Műszaki leírás
3 . Felhatalm aző nyllatkozat
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