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amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1|748045-15429410-10150003; adószám: |54294|0219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a HoR ZRT. (Székhelye: |074 Budapest, Alsóerdősor u. 32', képviselője:
Horváthné Bárdy Andrea kereskedelmi igazgató, cégjegyzékszáma: 01-10-044068;
bankszámlaszám.. 10200823-22272409-00000000, adószám: 11829382-2-42) a továbbiakban,
mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

Szerződés tárgya:

Megrendelő által eredményesen lefolytatott kozbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, ajánlati
dokumentációjában meghatározott, a Pápa, városi óvodák infrastrukturális fejlesztésének
eszközbeszenése tárgyában kiírt kiizbeszerzési eljárás I. részfeladatában meghatározott
BÚToRoK (részfeladat tárgla,) helyszínre ttirténő szállítása, a telepítési helyre tiirténő
beállítása' elhelyezése, tisszeszerelése' beépítése, bekötése' helyszíni üzembe helyezése'
karbantartása, szenrízelése, a kezelőszemé|yzet betanítása, a gépkönyve\ kezelési
utasításolr' jótállási jegyek átadása a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 2009. auguszfus 31-
i ajánlata szerinti feltételekkel'

A Vállalkoző á|tal szállítandó berendezések, eszközök megnevezését és mennyiségét a
s ze rzo dé s al ap do kum e ntum át ké p e ző vál l alko zó i aj ánIaÍ. tartalmazza.

Teljesítési határidő:

Vállalkozó a 1. pont szerinti feladatokat 2009, október 15. napjáig köteles hiány és
hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban teljesíteni.

Vállalkozó díj:

A Vállalkozot az 1' pont szerinti tevékenysége ellenértékeként 2 4g5 .|60,- Ft + 25Yo AF A, azaz
Kettőmillió-négyszázki\encvenötezerhétszázhaÚan forint + általanos forgalmi adó összegű
vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfeleloen a vállalkozási díj teljes bruttó összege:
3' 1 19.700,- FÍ., azaz hárommillió-száúizenkilencezer-hétszáz,- Ft összegű vállalkozási díj illeti
meg átalányáron.
A vállalkozási díj tarta|mazza az l. pont szerinti berendezések ellenértékét, az azza\
Összefi.iggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költséget (pl. szállítási költség, stb').

A Vállalkozási díj esedékessége, elsámolás módja:

A 3. pont szerinti vállalkozói díjat a Vállalkozó 1 db (vég)számlával jogosult elsámolni.

A számla benyújtásának feltétele az 1. pont szerinti berendezésekkel kapcsolatos feladatok hiány
és hibamentes, rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas állapotban való teljesítése. A szám|ához
teljesítésigazolás mellett a Megrendelő által a,|áírt szá|litólevél i pld-t koteles csatolni a
Vállalkozó.

A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik az NFÜ nevében
eljáró Közreműködő Szervezettel kötendő támogatási szerződés alapján figyelemme| a Kbt. 305'
$-ában foglaltakra (EU fonásból támogatott beszerzés)' A számlák kifizetése a Kbt. 305. s (3)
bekezdésében foglaltak szerint történik.
Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozónak a kifizetések vonatkozásában az adozás
rendjéről szóló törvény (Art') 36/A' $.a szerint kell eljárnia.
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Előleg nyújtasára nincs lehetőség.

Megrendelói kötelezettségek:

Megrendelő a helyszínen biztosítja Vállalkozó részére a berendezések osszeszereléséhez
szükséges villamos energiavételezési lehetőséget, valamint a telepítéshez szükséges csatlakozási
pontokat.

Megrendelő a Vállalkozó 1. pontban meghatározott feladatainak ellátásához a munkateriilet
átadását 2009. szeptember 30-án biztosítja. A munkaterület átadás.átvételét a felek
jegyzőkönyvben rögzítik.

6, VállalkozóÍ kötelezettségek:

Vállalkozó a berendezések gyártása/szállítása előtt helyszíni méretfelvételt készít, ellenőrzi a
tényleges méreteket, és mennyiségeket.
Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület folyamatos tisáántartása' a hulladék,
csomagolóanyag munkaterületről történő folyamatos e|szÁ||ítása.
Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő
tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik felek semmifele jogokat nem
érvényesíthetnek.
Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő
jogosult az errő| való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére, és a
munkáknak _ a Vállalkozó költségére történő - haladéktalan továbbadására egy másik
vállalkozó felé,
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésből származő bizonyos
feladatainak ellátására külön szerződésben rögzített feltételek szerint Lebonyolítót megbízni.
Lebonyolító kizárő|aga Megrendelővel kotött külön szerződés keretén belül jogosult eljárni'
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra' hogy a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 99lA.$ (4)
bekezdése szerinti szervezetekről adott nyilatkozatának módosulásáról a Megrendelot
haladéktalanul táj ékoáatj a.

8.

Jótállás' szavatosság:

A Vállalkozó az á|tala szállított 1.
vállal. Vállalkozó a meghibásodott
munkanapon belül megkezdi.
Vállalkozit az á|tala teliesített 1.
kötelezettsés terheli.

pont szerinti berendezésekre 2 év jótállási kötelezettséget
berendezések javítását a hibabejelentéstől számított két

pont szerinti tevékenységére a Ptk. szerinti szavatossági

Felek képviselete:

Megrendelő tárgyalási joggal rendelkező képviselőie:

Németh Tamás, Heizer Zo|tán, Szabó József

Vállalkozó tárgyalási joggal rendelkező képviselóje:

Horváth Csaba Elnök-vezérígazgató
Horváthné Bárdy Andrea Kereskede lm i igazgaÍ.ó

9. Asz.enődésszegéskövetkezményei:

A Vállalkozó késedelme esetén:

A teljesítési határidó Vállalkozónak felróható késedelme esetén a Vállalkozót
összegű kötbér terheli'

napr 10.000,- Ft
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A Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulás esetén:

A Vállalkozó érdekkörében felmeriilt bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges
meghiúsulas esetén a Vállalkozó klárátalányként 800.000,- Ft összegií meghiúsulasi kötbért
köteles fizetni és tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, a
meghiúsulassal összefi'iggő kárát és többletköltségét' Az ilyen károk, vagy többletköltségek
fedezeteként a Megrendelót visszatartási jog illeti meg a Vállalkozó vele szemben esedékessé
vált követeléseire, és álogiog illeti meg a munkateriileten található vagyontrírryaira.

Eryéb rendelkezések:

A szerzödés a felek cégszeni aláírrásával jön létre. A szerződésben nem szabá|yozstt
kérdésekben a Ftk., a szerződés teljesítése, ill. az esetleges módosítása során a Kbt. előírásait is
alkalmazni kell.

'd felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos jogvitájukat elsődlegesen
tárryalasok útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Pápai Varosi
Bíróság kizárólagos illetékességét.

A szerzi|dés alapdokumenfuma az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata, valamint a
közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi egyéb dokumentum'

P ápa, 2009' szeptember 3 0.

Ellenjegyzem:

Pápa, 2009. szeptember 30.
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