
-á

vÁulroásl szrnzőoÉs

ame|y létrejött egyrészrő| Pápa Város önkormányzata (székhelye: 85oo Pápa, Fő u. L2.,
képvise|etében: Dr. Kovács Zo|tán po|gármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
LL748o45-154294Io-Lo1.50003; adószám: t542947oz79)a továbbiakban, mint Megrende!ő,

másrészről a

Bartlet Communicatlon Bt. (Székhe|ye: 1.122 Budapest, Krisztina krt' 35. képvise|ője: Ba|ogh Zso|t
cégjegyzékszáma: 0l-06-764708 bankszámIaszám: 12010628-00107268-00100001 adószám:
21952768.2-43) a továbbiakban, mint Vál|aIkozó között az a|u|írott he|yen és napon, az a|ábbi
fe|téteIek szerint:

Szerződés tárgya:

Megrende|ő á|taI eredményesen Iefolytatott közbeszerzési e|járás ajánlati felhívásában,
ajánIati dokumentációjában meghatározott, a Pápa, szociális alapszolgáItatás eIlátását
biztosító intézményi környezet fej|esztése - eszközbeszerzés,, tárgyában kiírt eszközök
helyszínre történő szállítása, a telepítési he|yre történő beállítása, e!helyezése,
összeszerelése, beépítése, bekötése, heIyszíni üzembe helyezése, karbantartása, szervízelése
a jótál!ási időszak a|att, a keze|őszemé|yzet betanítása, a gépkönyvek, keze|ési utasítások,
jótáI|ásiiegyek átadása a Vá||aIkozó, mint nyertes aján|attevő 2010. év április hó 6. napján tett
aján|ata szerinti fe|tételekke|.

A Vá||aIkozó á|taI szá||ítandó berendezések, eszközök megnevezését és mennyiségét a
szerződés a Iapdokumentumát képező szá|lítói ajá nIat ta rtaImazza.

TeIjesítési határldő:

Vá||a|kozó a 1. pont szerinti fe|adatokat 2010. év május hó 20, napjáig köteles hiány és
hibamentesen rende|tetésszerű haszná|atra aIkaImas á|lapotban teljesíteni.

El!enérték:

A Vá|la|koző az L. pont szerinti tevékenysége e|lenértékeként 6 301897 Ft + 25% ̂ F^
mindösszesen:7 877 371Ft összegű vá||alkozási díj i||eti meg átalányáron.
A vál|aIkozási díj tartaImazza az L. pont szerinti berendezések e||enértékét, az azza|
összefüggésben felmerü|ő összes közvet|en és közvetett kö|tséget (p|. szá||ítási kö|tség, stb.).

EI lenérték esedékessége, elszámolás módja:

A 3. pont szerinti szá||ítói díjat a Vá||alkozó 1. db (vég)szám|ávaIjogosult e|számolni.

A szám|a benyújtásának fe|téte|e az 1. pont szerinti berendezésekke| kapcso|atos fe|adatok
hiány és hibamentes, rende|tetésszerű haszná|atra aIkaImas á|lapotban va|ó te|jesítése. A
szám|ához teljesítésigazo|ás mellett a Megrendelő á|taI a|áírt szá||ító|evé| 1 pld-t köteles
csatoInia Vá||aIkozó.

A szám|ák kifizetése a szerződésszerű te|jesítés igazo|ását követően történik az NFÜ nevében
e|járó Közreműködő Szervezette| kötendő támogatási szerződés a|apján, figyelemme| a Kbt.
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Megrende|ő felhÍvja a figye|met, hogy a Vá||a|kozónak a kifizetések vonatkozásában az adózás
rendjérő|szó|ó t örvény (Art.) 36/A. s-a szerint ke||e|járnia.

E|őleg nyújtására nincs |ehetőség'

Megrendelői köteIezettségek:

Megrende|ő a he|yszínen biztosÍtja Vá||alkozó részére a berendezések összeszere|éséhez
szükséges vi||amos energiavéteIezési Iehetőséget, vaIamint a telepítéshez szÜkséges
csatIakozási pontokat.

Megrende|ő a Szá||ító 1' pontban meghatározott fe|adatainak e|látásához a munkaterÜ|et
átadását a szerződéskötést követően egyeztetett időpontban biztosÍtja. A munkaterü|et átadás-
átvéte|ét a fe|ek jegyzőkönyvben rögzítik.

VálIalkozói kötelezettségek:

Vá||aIkozó a berendezések gyártása/szál|ítása e|őtt he|yszíni méretfe|véte|t készít, el|enőrzi a
tény|eges méreteket, és mennyiségeket.
Vá||aIkozó fe|adatát képezi a munkaterÜ|et folyamatos tisztántartása, a hu||adék,
csomago|óa nyag m unkaterü|etrő| történő fo|yamatos e|szá || ítása.
Vál|a|kozó köte|ezi magát arra, hogy csak o|yan anyagokat és tárgyakat haszná| fe|, me|yek az ő
tu|ajdonában vannak, és ame|yekke| szemben harmadik fe|ek semmifé|e jogokat nem
érvényesíthetnek.
Ha a Vá||alkozó e||en felszámo|ási vagy vége|számo|ási e|járás indulna, akkor a Megrende|ő
jogosu|t azerrő| va|ó tudomásszerzést követően, a munkák szakértőve| va|ó fe|mérésére, és a
munkáknak _ a Szá||ító kö|tségére történő - ha|adékta|an továbbadására egy másik szá||ító fe|é.
Szá|lító tudomásuI veszi, hogy Megrende|ő jogosu|t je|en szerződésbő| származó bizonyos
feIadatainak e||átására kü|ön szerződésben rögzített fe|téte|ek szerint Lebonyo|ítót megbízni'
Lebonyo|ító kizáró|ag a Megrende|őve| kötött kü|ön szerződés keretén belü|jogosu|t e|járni.
Szá||ító köte|ezettséget vál|aI arra, hogy a közbeszerzési e|járás során a Kbt. 99/A.s (4)
bekezdése szerinti szervezetekrő| adott nyiIatkozatának módosu|ásáró| a Megrende|őt
ha|adéktaIanuI tájékoztatja.

Jótál!ás, szavatosság:

A Vá||aIkozó az á|tala szá||ított 1. pont szerinti berendezésekre 2 év jótá||ási köte|ezettséget
vá|la|. Vá||aIkozó a meghibásodott berendezések javítását a hibabeje|entéstő| számított két
munkanapon be|ü| megkezdi.
Vál|a|kozót az á|ta|a teljesített 1. pont szerinti tevékenységére a Ptk. szerinti szavatossági
köteIezettség terheli.

Szá||ító a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvéte|i e|járás sikeres |ezárásáig a nettó
vá||aIkozási díj 3%-ának megfelelő összegű fe|téteI nélkü|i és visszavonhatat|an jóte|jesítési
biztosítékot ke|| nyújtania Megrendelő szám|ájára történő átuta|ással vagy bankgarancia
formájában (a bankgarancia kedvezményezettje a Megrende|ő), me|yet a sikeres műszaki
átadás-átvéteIi e|járást követően a jótá||ás 2 éves időtartamára szükséges meghosszabbítani
jótál|ási biztosítékként.
A biztosíték kedvezményezettje a Megrende|ő.

Vá||a|kozó ak a fenti biztosítékokat a Kbt. 53.$ (6) bekezdés a) pontja a|apján ke|| nyújtania.
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8. Felek képviseIete:

Megre ndelő tá rgya lási jogga I rendel kező képv|se lője:
Németh Tamás, műszaki osztá|yvezető

Szabó józsef, műszaki osztá|y munkatárs

Vá | |a l kozó tá rgya lási joggal rendel kező ké pviselője :
BaIogh Zsolt, Ügyvezető

A szerződésszegés következményei :

A Vá|laIkozó késedeIme esetén:
A te|jesítési határidő Vá|laIkozónak feIróható késedeIme esetén a Szá||ítót napi 50.000,- Ft.
összegű kötbér terheIi.
A Vá||alkozónak felróható okbó| t örténő meghiúsu|ás esetén:
A Vá|laIkozó érdekkörében fe|merü|t bárme|y okbó| bekövetkező teljes, vagy rész|eges
meghiúsulás esetén a Szá||ító káráta|ányként 500.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbért köte|es
fizetni és tartozik megtéríteni a Megrende|őnek a meghiúsu|ási kötbért megha|adó, a
meghiúsu|ássa| összefüggő kárát és több|etkö|tségét. Az ilyen károk, vagy több|etkö|tségek
fedezeteként a Megrende|őt visszatartásijog i||eti meg a Vá||aIkozó ve|e szemben esedékessé
Vá|t köVete|éseire, és zá|ogjog i||eti meg a munkaterü|eten ta|á|ható vagyontárgyaira.

Egyéb rendelkezések:

A szerződés a fe|ek cégszerű a|áírásáva| jön létre. A szerződésben nem szabá|yozott
kérdésekben a Ptk., a szerződés te|jesítése, i||. az eset|eges módosítása során a Kbt. előírásait
is alkalmazni kel l.

A fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerződésse| kapcso|atos jogvitájukat elsőd|egesen
tárgya|ások útján kísér|ik meg rendezni. Ennek eredményte|ensége esetén kikötik a Pápa
Városi Bíróság iIletékességét.

A szerződés a|apdokumentuma az ajánlati dokumentáció és a Szál|ító aján|ata, va|amint a
közbeszerzési e|járás ídeje aIatt ke|etkezett va|amennyi egyéb dokumentum.

Pápa,2010. május 10.

Ellenjegyzem:
Pápa,2010' május 10.
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