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amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u' 72.,
képviseletében: Dr. Kovács Zottán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Nyrt. Pápai Fiókja
|1748045-15429410-10|50003; adőszám: |54294|02|9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Balázs-Diák Kft. (Székhelye: l043 Budapest, Csányi Lász|ő u.34', képviselője: Balázs
Virág ügyvezető, cégsegyzékszáma: 01-09-735636, bankszám|aszám: 12010628-{0125983-00l00007,
adőszám: 13446976-2-4|) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az a|u|írott helyen és napon, az
alábbi feltételek szerint:

Szerződés tárgya:

Megrendelő által eredményesen lefolytatott közbesz,erzési eljárás ajánlati felhívásában, aján|ati
dokumentációjában meghatározott, a Pápa, városi óvodák infrastrukturális fejlesztésének
eszközbeszerzése - esélyegyen|őségi eszközök beszerzése'' tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárásban meghatározott esélyegyenlőségi eszközök helyszínre történő szállítása, a
telepítési helyre történő beállításao elhelyezése, összeszerelése, beépítése, bekötése,
helyszíni iizembe helyezése, karbantartásan szervíze|ése, a kezelőszemé|yzet betanítása, a
gépkönyvek, kezelési utasítások, jótáIlási jegyek átadása a Yá||a|kozó, mint nyertes
ajánlattevő 2009. november 2-i aján|ata szerinti feltételekkel.

A Vállalkoző á|ta| szállítandó berendezések, eszközök megnevezését és mennyiségét a
szerződés alapdokumentumát képező vállalkozói aján|at tarta|mazza.

Teljesítési határídő:

Vállalkozó a 1. pont szerinti feladatokat 2009. december 9. napjáig köteles hiány és
hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban teljesíteni.

Vállalkozó díj:

A Vállalkozőt azL. pont szerinti tevékenysége ellenértékeként 5.l.81.852,- Ft + 25oÁ LF^, aza,
otmillió-egyszáznyo|cvanegyezer-nyolcszázötvenkettő forint * 25o/o általános forgalmi
adó, mindösszesen: 6.477 .315,- Ft, azaz Hatmillió.négyszázhetvenhétezer-h áromszáztizenőt
forint összegű vállalkozási díj illeti meg átalányaron.

A vállalkozási dij tartaImazza az l. pont szerinti berendezések ellenértékét, az azza|
összefiiggésben felmerülő összes közvetlerr és közvetett költséget (pl. szállítási költség, stb.).

A Vállalkozási díj esedékessége, elszámolás módja:

A 3. pont szerinti vállalkozói díjat a Vállalkozó 1 db (vég)számlávaljogosult elsárnolni.

A számla benyújtrásának feltétele az l. pont szerinti berendezésekkel kapcsolatos feladatok hiány
és hibamentes, rendeltetésszerti használatra alkalmas állapotban való teljesítése. A számlálroz
teljesítésigazolrás mellett a Megrendeltj által a|áirt szá||ítólevél 1 pld-t köteles csatolni a
Vállalkozó.

A sámla kifizetése a szprződésszerű teljesítés igazolrását követöen történik az NFÜ nevében
eljráró Közreműködő Szervezettel kötendő támogatrísi szerződés a|apján, figyelemmel a Kbt.
305. $-ában foglaltakra (EU forrr{sból támogatott beszerzés). A sámlák kifizetése a Kbt. 305. $
(3) bekezdésében foglaltak szerint történik.
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Megrendeló felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozónak a kifizetések vonatkozásában az adőzás
rendjéről szóló torvény (Art.) 36lA. $-a szerint kell eljárnia'

Előleg nyújtására nirrcs lehetőség'

Megrendelői kötelezettségek:

Megrendelti a helyszínen biztosítja Vállalkozó részére a berendezések összeszerelésélrez
szükséges villarnos energiavételezési lehetőséget, valamint a telepítéshez szükséges csatlakozási
pontokat.

Megrendelő aYá|La|kozó 1. porrtban meghatározott feladatainak ellátásához a munkater{ilet
áúadását 2009. november 25-tő| biztosítja. A munkaterület átadás-átvéte|ét a felek
jegyzőkönyvben rögzítik.

Vállalkozói kötelezettségek:

Vállalkozó a berendezések gyártása/szá||itása előtt helyszíni méretfelvételt készít, ellenőrzi a
tényleges méreteket, és mennyiségeket.

Vállalkozó fe|adatátt képezi a munkaterület folyamatos tisárántartás4 a hulladék,
csomagolóanyag munkatertiletről történő folyamatos elszállítása.

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

Ha a Vállalkozó ellen felsámolási vagy végelsámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő
jogosult az erről való tudomásszerzést követcien, a munkák szakértővel való felmérésére, és a
munkáknak - a Vállalkozó költsésére történő _ haladéktalan továbbadásétra esv másik
vállalkozó felé.

Vállalkozó fudomrásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésből származő bizonyos
feladatainak e||átására külön szerződésben rögzített feltételek szerint Lebonyolítót megbízni'

Lebonyolító kizínő|ag a Megrendelővel kotott külön szerződés keretén belül jogosult eljámi.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kózbeszerzési eljárrís során a Kbt. 99lA.$ (4)
bekezdése szerinti szervezetekről adott nyilatkozatának módosulásáról a Megrendelőt
haladéktalanul táj ékoaatj a.

Jótállás' szavatosság:

A Vállalkoző az á|ta|a szállított 1'
vállal. Vállalkozó a meghibásodott
munkanapon belül megkezdi.

Vállalkoát az átta|a teliesített 1.
kötelezettség terheli.

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

pont szerinti tevékenys égére a Ptk. szerinti szavatossági

Felek képviselete:

Megrendelő tárgyalási joggal rendelkező képviselője:

I
J .

\>

8.

[\\

Németh Tamás műszaki osztálwezető



\t

v

Vállalkozó tárgyalási joggal rendelkező képvisetője:

B a|ázs V irág ii gyvezető

9. Aszerződésszegéskövetkezményei:

A Vállalkozó késedelme esetén:

A teljesítési határidő Yá||a|kozónak felróható késedelme esetén a Vállalkozót napi 10'000,- Ft.
összegű kötbér terlreli.

A Vállalkozónak felróható okból ttirténő meghiúsulás esetén:

A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges
meghiúsulrís esetén a Yá|la|koz'o káráta|ányként 800.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbért
köteles fizetni és tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, a
meghiúsuliással összefiiggő kárát és többletköltségét' Az ilyen károk, vagy többletköltségek
fedezeteként a Megrendelőt visszatartásijog illeti meg a Vállalkozó vele szemben esedékessé
vált követeléseire, és zálogjog illeti meg a munkaterületen található vagyontárgyaira.

10. Egyébrendelkezések:

A szerződés a felek cégszerű a|áírásával jön létre' A szerződésben nem sz.abá|yozott
kérdésekben a Ptk., a szerződés teljesítése, ill. az esetleges módosítása soriín a Kbt. előírásait is
alkalmazni kell.

A felek megállapodnak abban, hogy a szerzodéssel kapcsolatos jogvitájukat elsodlegesen
tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén kikötik aPápaVárosi
Bíróság illetékességét.

A szeruődés alapdokumentuma az aján|ati dokumentáció és a Vállalkozó aján|ata, valamint a
kozbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi egyéb dokumentum.

Pápa, 2009, november 25.

Dr. ícs Zo|
Qof"i^ LA'*^'t
Ba|ázs Virág ügyvezető
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