
szÁryirÁsI sznnzőnps
amell létrejön egyrészröl Pápa Város Önkormányzata tszék_helye: 8500 Pápa_ Fő u. _i,:
képl'iseletében: dr. Áldozó Tamás polgármester; elkülönitett banksziimla szárná: OTP Bantl
Nl,rt. 1l748045-15429410-10280007;adőszám:15734178-2-19) atovábbiakban,mintMeg-
rendelő,

másrészről a Smart Info Kft, (Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla l. 2lA. A, ép. fszt.
3.; képviselője: Pataki Zolíán üglvezetó; balkszámlaszám: OTP Bank Nyrt, 1 1 71 7009-
29903115, adószám: 13556587-2-13) a továbbiakban, mint Szállító közötí az alulírott helyen
és napon, az alábbi fe]tételek szerint:

1.

L
Előzmények

Megrendeló, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekól szóló 201 1. évi CVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Kbt,) I22. § (7) bekezdés a) pontja alapján lrirdetmény nélküli, tárgyalásos
közbeszerzési eljáíást (a továbbiakbarr: közbeszerzési elj árás) folytatott le. Megrendeló a
közbeszerzési eljárás tátgyáí és mennyiségét az ajánlati felhívás 4. pontjában, valamint
az ajánlati dokumentáció vonatkozó részeiben határo zta meg.

Megrendelő a közbeszerzési eljarásban benyújtott aj ánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette. és döntését 2013. június 28. napjan kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljarásban hozott döntése szerint a közbeszerzési elj rárásban a nyeúes ajánlattevő szállí-
tó lett.

il.
A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli., Szállitó pedig elvállalja a szerződés targyéttképező, az ,,Óvoda-
fejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményében; című TÁMOP-
3.1.11-12/2-2012-0053 azonosítószrámú proj ekt keretében óvodai udvari játékok és ór,o-
dai beltéri bútorok szállítását, valamint elvégzi az udvari j átékok telepítését, amerrrryiben
a játszőeszkőz használata engedólyhez kötött, úgy megszerzi a használaíbavéíeli enge-
dély.

szállító feladata továbbá minden egyéb, a feladat megvalósitásrához szükséges munka
elvégzése és költségeinek viselése, ideértve a használatbavételi engedély megszerzésé-
nek költségét is.

Szállító kijelenti, illetve kötelezettséget vállal ana, hogy

- ajelen szerződésl, annak meilékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes kö-
rúen megvizsgálta, hiránytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélki,il jelen
aláírásával jogilag kötelezőnek ismeri el;

- az ajÉnlatkérési dokumentációt megismerle és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem íartja értet-
metlennek vagy kétéftelműnek;

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elógséges magyarázatot kapolí;
- a szerződés táLrgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelóen és az abban

szabályozoílak szeriní, a vonatkozó magl,ar előirásokat betartva, 1. osztátyú minő_

3.

5.

4.
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6.

7.

ségben a szevődés szerinti határidőben hiba- és hiánymentesen leszállítja és el-
r,égzi;

Szállító a jelen szerzódésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre
történő átruhuására nem jogosult. A jelen szerződést Szállítónak kell teljesítenie. A tel-
jesítésben résztvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet részt, akit/amelyet
Szálliíő ajinlaíában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha
az álíallk elóre nem látható oknál fogva, a szelződéskötést követően beállott körülmény
fol}tan a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb
személy, szef y ezet közreműködéséh ez ho zzáj íltult.

Szállító a fentiekkel össáangban igénybe vett alvállalkozóéfi úgy felel, mintha a mun-
kát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be,

szerződéskötéssel egyidej ű|eg
2013. augusztus 15.

Rádi Róbert
89/5 1 5-014

ilI.
Teljesitési határidők

8. Felek megállapodnak abban, hog;, Szállító jelen szerződésben vallalt kötelezettségeit az
ajánlatában foglalt telj esítési ütemezés szerint elvégzi.

- A teljesítés kezdési időpontja:
- A teljesítés befejezési időpontja:

Megrendeló előteljesítést elfogad.

IV.

A felek jogai és kötelezettségei, eryüttműködése

9. Felek megállapodnak abban, hogy ajelen szerződésben foglaltak maradéktalan megva-
lósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem
csupálr a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről
(tény, adat, kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

10. Szállító a lefol1tatott közbeszerzési eljárás alapj an megkötött szerződés, illetve Megren-
delő utasításai szerint köteles eljámi.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetóleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

] 1. Szállító köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos
és gyors befejezését. Ennek megfelelően Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan
körülményről haladéktalanul értesíteni, ameiy a teljesítés eredményességét vagy határ-
idóben történő elvégzósét veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elnrulasztásábó1 eredő
karért Szállító felelősséggel tartozik.

12. Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név:
Telefonszám:

13. Szállító álta1 a kapcsolattartásra kijelölt személylszewezeí,.

Név:
TeIefonszám:

pataki zoltín
06-20l9-162-063
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14.A felek 12. és 13. pontok szerinti, kijelölt képviselói jogosultak Megrendelő, illewe
Szállító nevében nyilatkozni, amely azonban nem eredményezheti ajelen szerződés mó-
dosítását.

15. Megrendelő, illetőleg az áltaia kijelöit szeméiy yagy szervezet a Száll'itó, annak alvállai-
kozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevókenységét és munkavég-
zését mindenféle korlátozás nélkül, brirmikor jogosult ellenőrizni. Az el|enőrzés azon-
ban a sziikséges mértéken felül nem zavarhatja Szállító munkavégzését.

16. Szallitó köteles eleget tenni a Közbeszerzósekről szóló 2011. évi CVI[. tv. (a további-
akban: Kbt.) 125. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

V.

A szerződés teljesítése

17. Megrendelő kizéxó|ag a magyaí jogszabályoknak megfeielő. L osaállu és minőségű
iirut vesz át.

18. Végszámla csak valamennyi eszköz leszállítását. r,alamint az udtari játszóeszközök te-

kintetében a haszná|aíhoz sziikséges telepítést és használatba r-ételi engedél1'. megszer-
zését követően, szállítólevéllel felszereh,e. tel_iesitésigazolást köl,etóen nlújtható be.

Teljesítésigazolásra Megrendelő részérő1 Rádi Róben kabirren,ezetó jogosult.

A szállítóleveleket Megrendelő r észérőI az Ór,odák tonatkoásíban kiilön-külón kijelölt
személy jogosult aláími. A kijelölt személl,eket \,íegrendelő Szálítói-al egJ,ezeti.

\T.

Módosítások

18. Felek tudomással bímak arró1, hogy a jelen szerzódés módosításilra közös megegyezés-
sel, kizárólag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód.

20. Nem minősü Megrendeiő részéről történó változiatasnak, ha a módosiLís a Szállító ér-
dekkörében felmerült ok miatt szükséges (p1. a megaj ánlolí eszköz nem szerezhető be).

21. Mirrden, a jelen szerződé shez és az aú megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
dokumentációt és egyéb okiratot a Szállitó a teljesités szempontjából a szerződéskötést
megelőzóen saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a dokumentáció, illetőleg az
egyéb okiratok esetleges hibájara vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek so-
ráLrr szerződésmódosítas nem kezdeményezhetó.

vII.

Szállitási dij, íizetési feltételek

22. Szá|litőí a jelen szerződésben meghatátozott feladatok.hibátlan ós hianlalan teljesitésé-
ért öSszesen 19.633.900.- Ft + 27 % AFA, aZaZ Tizenkilencmillió-
hatszázharmincháLromezer-kilencszit forint + 27 oÁ áItalános forgalmi adó szállítói díj
illeti meg. Ennek megfelelóen a szállítói díj teljes bruttó összege: 24.935.053., Ft, azaz
Huszonnégymillió-kilencszázharmincötezer-ötvenhárom forint.

23. Szállitó 1 db (vóg)számlát nyújthat be az igazolí teljesítést követően.
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24. A számla kifizetósét Megrendelő a szerződésszerű teljesítéstől számított 30 napos átuta-

lással a Szállító oTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11717009,299031 i5 számú

bankszámláj ára közvetlenül teljesíti.

25. Megrendelő felhívj a a figyelmet, hogy a Szállítónak a kifizetések vonatkozásában az

Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A.§-a szerint

kell elj arnia.

26. Megrendelő k:tzfuóIag a vonatkozó jogszabrályokbarr meghatarozott alaki és tartalmi kö-
vetelményeknek megfeleló számlát fogadja be.

27. Késedelmes fizetés esetén Szállító a Polgari Tcirvénykönlwről szóló 1959. évi IV. w. (a

továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő összegű késedelmi kamat illeti meg.

28. Megrendelő 10 % előleget bi 
^osit. 

Az előleg a végszámlában kerü1 elszámolásra.

vIII.

Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

29. Felek megállapodnak, hogy amennyiben aj ánlatában foglalt teljesítési hataridőt a SzállÍ-
tó késedelmesen teljesíti, úgy 25.000,-Ft késedelmi kötbéít köteles fizetni naptári napi

késedelmi kötbérként.

30. Amennyiben a fenti hataridő tekintetében SzáIIitó színára feiróható módon l5 (lizenöt)

napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt fe],ek olyan fokú szerződésszegésnek tekin-
tik, amely alapj án Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát.

31. Megrendelő a 35. pontban meghatarozott késedelem miatt felmeriilő karanak érvén.vesÍ-

tésére is jogosult.

32. Megrendelő a 34. pont szerinti eljarásra jogosult az a]ábbi esetekben is:

- Szállító ellen felszámolási vagy végelszámolási eljarás indul;
- Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
_ Szállító a teljesítést felftiggesztette és Megrendeló erre irány,uló írásbeli felszólíta-

srinak kézhezvételét követő 10 (tíz) napon beiü1 nem folytatta;
- Szállító ajelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalko zŐí vagY

egyéb kö zreműködőt a teljesítésbe;
- Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ e1.

33. Megrendelő fizetési késedelme esetén Száltitó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jo-

gosult azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. Szerinti késedelmi kama-

tot követelni.

Ix.

Elállás a szerződéstől

34. A Megrendel,ő a szerződéstő1 brármikor elálha! köteles azonban a Szállító karát megté-

ríteni.

35. Ha a munka végzése során a tények aÍTa engednének következtetést, hogy a teljesítés hi-

bás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő siker-

telen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredó jogokat.

36. Megrendelő jogosult jelen szerződést felmondással megszüntetni a Kbt. 125.§ (5) bek.

a)-b) pontjaiban foglalt esetekben.
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x.
Titoktartás

37. Felek megállapodnak abban, hogy ajelen megállapodásban foglaltakat. valamint a telje-

sítésiik során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
érlelemszerúen nem vonatkozik arra az információra" amely titokban tartását jogszabály

nem teszi lehetóvé.

xI.

Nyilatkozatok

38. Felek kijelentik, hogy

- kellő felhatalmazássa1 és jogkönel rendelkeznek jelen szerzódés alaírásri.ra és tel-
jesítésóre;

- a jelen szerződés aláfuasát az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága,
vagy vezető testiilete szabál},szenien engedélyezte és az megfelel az erre vonatko-
zó jo gszabáIy í rendelkezéseknek:

- a jelen szerződést a fél ner,ében alii{ró személ1- megfelelő, a vonatkozó jogsza-

bályok által megkír,áLnt regisaráit aláirrisi _ioggal rendelkezik. így részéről a szer-

ződés aláírása és teljesítése nem eredménr-ezi mas. ol1,an szerződés vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését_ mei1 ben !éikénl szerepel:

- nincs o1yan függőben ler-ó kötelezenséee l €1 érdekkörében 1ér ó mas körülmény,
amely kedvezőtlenül hathat a,ielen szerzódésben foglaluk én,énl,ességére, teljesí-
tésére vagy saját teljesitési kész.égére. illen e képessegére.

39. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármiil,en kérdésben a lelek ínísban teszílek nJ'ilatko-
zatot egymásnak, aj arrlon. ténir-er énl-es ler-é1 útián.

xII.

Jogliták rendezése

40. Felek az esetleges jogvitáikat elsödlegesen békés úton, t írgyalasok útjan kívanják ren-

dezni, s csupán akkor fordulnak birósághoz, ha a targl,alásos rendezés nem vezetett

eredményre,

41. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül
nem vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a Pápai Járásbíróság kizárólagos
illetékességének.

xIIL
Egyéb rendelkezések

42. Az aján\ati felhívás, a dokumentáció, Szállító ajánlata, valamin1 az ezen kívül feltett

egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a je|en szetződés elválasáhatatlan réSzét ké-
pezik. Amenrryiben a jelen pont szerinti okiratok, illetóleg ajelen szerzódés szövege kö-
zött ellentmondás lenrre, úgy az előbbi okiratok szövege az irányadó.

43. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó
egyób jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Jelen megállapodást a felek képviselói elolvasás és közös értelmezés utrirr, mint kinyilvánítorr
akaratukkal mindenben megegyezőt, jőv áhagy ólag alétirtjl<,

Pápa,2013.jűius 18. Nagytaícsa, 2013. jűius 18.

§*"",í.!.r.o]l42 Na$r,;;^',,1_1 ro l(ft
,r,, ourr_joJillT, u,2/A A ép. Íu 3

Klllr;..,.:r_,!
Pataki Zoltan úgryezétó' 
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Smart Info Kft,
Szállító

Pápa Varos Önkormiányzata
Megrendelő

Jogi ellenjegyzés:

a---rt -r T,
kanozsainé dr. pék Mária
címzetes loiesyző t,,lV\

Páp4 2013.júiius 18.
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Penz-ugli ellenjegyzés: /
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wfu*+iMályyezető
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