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1. Szerződés tárgaz

A Megrendelő által eredményesen lefolytatott nyílt kozbeszetzési eljárás ajánlati
felhívásában, ajánlati dokumentációjában me$atfuozottak szerint a pdpaí, Tarczy
Lajos Ákalónos Iskola részére történő bútorok, berendezések,felszerelések helyszínre
történő sztÍllíttÍsa, a telepítési helyre történő beszállíttísa, eftelyezése, összeszerelése,
beépítése, bekötése, helyszíni iizemhe helyezése, karbantartáia, szervízelése, a
kezelőszemélyzet betanítása, a gépkönyvek, kezelésí utasítúsok, jótállásÍ jegyek
útadósa a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 2008. január 15.-i ajánlata szerinti
feltételekkel.
A Vállalko zó á|ta| szállítandó bútorok, berendezések, felszerelések megne vezését és
mennyiségét a szerződés alapdokumenfumát képező vállalkozói ajánlat tuta|mazza.

2. Teljesítési határidő:
Vállalkozó a 1-. pont szerinti feladatokat 2008. augusztus 1.0. napjáig krjteles hiány. és
hibamentesen, rendeltetésszeni haszriílatra alkalmas allapotban teljesíteni.

3. Vállalkozási díj:
A Vállalkozőt az 1.., pont szerinti tevékenysége ellenértékeként

Nettó 41.200.105,- Ft összegű vállalkozói díj illeti meg átalanyáron.

A szerzódés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. Tv. I42 $ alapján fordított adőzás
alá tartozik, aminek értelrnében a Megrendelő köteles a ftzetendő adót a bevallásába
beállítani.
A Vállalkoző sz6m|á1ban áthárított Áfát nem tiintethet fel.

A Vátlalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az A'fatorvény
hatálya a|á tartozó, belföldön nyilvántartásba vett adóal any.

A vállalkozási díj tarta|mazza az 1.., pont szerihti berendezések ellenértékét, az azza|
összefiiggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költséget (pld. szállítási
költség, stb.).



A vállalkozási díj esedékessége, elszámolás módja:
A 3., pont szerinti vállalkozási díjat a VáIlalkozó 1 db rész-számlával és 1 db
v égszám|ával j ogosul t elszámolni.

Az 7' rész-számla benyújtásának feltétele az osztá|ytermek, a technika terem, a
természettudornányi terem. a szertár, a művészeti szaktanterem, nyelvi terem, nyelvi
iabol, a tanari szoba, a tanari pihenő _ teakonyha, igazgatói iroda, igazgató-helyettesi
iroda, ügyviteli helyiség; orvosi szoba, és az aula heiyiségekbe tériiú valamennyi
berendezés és felszerelés leszállítása.
A (vég) szám|a benyújtásának feltétele a számítógépterem, az egyéni fejlesztő és a
könyvtár berendezéseinek, felszereléseinek leszállítása, járulékos munkáinai e\végzése,
valamint az 1. pont szerinti berendezésekkel kapcsolatos feladatok hiány- és
hibamentes, rendeltetésszerű hasznáIatraalkalmas állapotban való teljesítése.

l. rész-számla tisszege:
esedékessége:

Végszámla összege:
esedékessége:

nettó 36.865.749.-F|
2008. június 3.

nettő 4.334.356.- Ft
2008. augusztus 10.

A szám|ához teljesítésigazolás mellett a Megrende|ő átta| a|áírt szá\\ítólevél 1 p1d{
köteles csatolni a Vállalkozó.
Megrendelő a Vállalkozó fentiek szerint kiallított szám|áját a szárria kézhezvételétől
számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Előleg nyújtásara nincs lehetőség.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelőt a mindenkori jégybanki alapkamat szerinti
késedelmí kamat terheli.

Megrendelői kötelezetts égek:
Megrendelő a helyszínen biztosítja a YáI|a|kozó részére a berendezések
összeszerel éséhez sztikséges villamos energiavételezési lehetőséget, valamint a
telepítéshez szükséges csatlakozási pontokat térítés ellenében.

Megrendelő a Vállalkozó 1. pontban meghatározott feladatainak ellátásahoz a
munkaterület áltadását 2008. február 1'5-én biztosítja. Munkaterület áÍadás-átvéte|ét a
felek j egyzőkönyvben rögzítik.

Vállalkozói kiite|ezettségek:
Vállalkozó a berendezések gyártása előtt helyszíni méretfelvételt készít a tényleges
méreteket és menrryiségeket ellenőrzi.

Vállalkozó feladatát képezi a munkaterÍilet folyamatos tisztántartása, a hulladék'
csomago ló any ag munkaterületről történő folyamato s el száll ítása.

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel,
melyek az ő tulajdorrában vannak, és amelyekkel szemben harmadik felek semnriféle
jogokat nem érvényesíthetnek.

6.



Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a
Megrendelő jogosu|t az errő| való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel
való felmérésére, és a munkáknak _ a Vállalkozó költségére történő _ haladéktalan
továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

Vríllalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult je|en szerződésből szá,rmaző
bizonyos feladatainak ellátásrára külön szerződésben rögzített feltételek szerint
lebonyolítót megbízni.
Lebonyolítő |<tzárőIag a Megrerrdelővel ktitott kiilön szerződés keretén belul jogosult
eljárni.

7. Jótállás,szavatosság:
A Vátlalkoző az á|tala szá|Iított 1.. pont szerinti berendezésekre 5 év jótállási
kötelezettséget vállal. Vállalkozó a meghibásodott berendezések javítását a
hibabej elentéstől számított két munkanapon belül megkezdi.
Vrá]lalkozó az ajánlatában szereplő berendezésekre 5 év alkatrész utánpótlást vállal
külön díjazás ellenében.
Vállalkozót az á|ta|a teljesített 1.. pont szerinti tevékenységére a Ptk szerinti
szavatossági kötelezettség terheli.

8. Felek képvise|ete:

M e gr en d e I ő t úr gt altÍs i j o g g aI r e n delk e ző képv is e lőj e :

Németh Tamás, o s zt ályv e z et ő

Megrendelő míiszaki ellenőre :

Kis Szabolcs vállalkozási igazgató

Válla l ko zó tór g al ds í j o g g al r e n delkező k épv is előj e

sztics István ügnezető igazgató
Boross ottó műszaki igazgató

g. A szerződésszegés kiivetkezményei:
A Vállalkozó késedelme esetén:
A teljesítési hataridő Vállalkozónak felróható késedelme esetén a Vállalkozót napi
50.000,- Ft összegű kötbér terheli, amelyet a Megrendelő jogosult a Vállalkozó
sziímlájából történő levonással érvényesíteni' A rész-szám|ához tartozó teljesítés is
kötbérterhes.

A Vatlalko zónakfelróható okból történő meghiúsulás esetén:
A Vállalkozó érdekkörében felmertilt bármely okból bekövetkező teljes, vagy
részleges meghiúsulás esetén a Vállalkozó kárátalányként 4.000.000.- Ft összegű
meghiúsuláSi kötbért köteles fizetni és tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a
meghiúsulási kötbért meghaladó, ezze| összefiiggő krárát és többletköltségét. Az ilyen
károk, vagy többletköltségek fedezeteként a Megrendelőt visszatartási jog illeti meg a
Vállalkozó vele szemben esedékessé vált ktiveteléseire, és zá|ogtrog illeti meg az
szál.|ítási, telepítési helyen található vagyontárgyaira.



10.

11.

A szerződés a felek cégszerii a|áírásáva| jon létre. A szerződésben nem szabáIyozott
kérdésekben a Ptk., a szerződés teljesítése, i||. az esetleges módosítása során a Kbt.
előírásait is alkalmazni kell.

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos jogviüíjukat
elsődlegesen targyalasok útjan kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén
kikötik a teljesítés helye szerinti bíróság kizárólagos illetókességét.

A szerződés alapdokumentuma az aján|ati dokumentáció és a Válla]koző ajátn|ata, valamint a
közbeszeruési elj árás idej e alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Pápa, 2008. február 1.4.
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