
szltu,írÁst sznnzőnns

Amely létrej ött egyrészről:

Név:
Cím:

Pdpa Város Önkormányzata
8500 Pápa, Fő u. 5,

KSH. szám: 15734202-8411-32I-19'
Adőigazgatási szám: l 57 3 4I7 8 -2-19
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Pápai Fiókja 1I748045-|5429410-10270008
Képviseli: dr. Áldozó Tamás polgármester

a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről:

Név: SME Services Group Kft.
Székhely: 1141 Budapest,Zsigárdu.23.
Adószám: 22772538-2-42
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-42505639
Képviseli: Varga Tamás igyvezető

a továbbiakban, mint Szállítő, együttesen Szerződő Felek között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:

l./ Szerződés tárgya

Pápa Város Önkormányzatának részére hardver és szoftver eszközök beszerzése a
,,Turisztikai attrakciófejlesztés Pdpán - A Pápaí Esterházy-kastély komplex,
környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és csalúdbartít szolgáItatásokkal
történő fejlesztése" című, KDOP-2.I.1/A-09-2í-2010-0002 azonosítószámú projekt
keretében,

2.1 Szerződés hatálya

. _ Szeruődő Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés az' 
aláirásának napján lép hatályba. A teljesítés határidej e:2014. október 31.

A teljesítés helye: Esterházy-kastély (8500 Pápa, Fő tér 1.)

3./ Szállítókötelezettségei

3.1. A fenti 1, pontban hivatkozott tevékenység keretében Szállító az eszközök helyszínre
szállításántii az alábbi tevékenységeket látja el:

- üzembehelyezés

- rendszertesáek elvégzése és dokumentálása
- installálás

3"2. Szállító kijelenti, hogy rendelkezik mindazon tárgyi, személyi és jogi feltételekkel,
amelyek alkalmassá és képessé teszik a megrendelés magas szintű ellátására, illetve
amelyek a feladata ellátásához szükségesek"

3.3. Szállitő kijelenti, hogy a megrendelést elfogadja, Megrendelő szakmai elvarásait
megismerte.
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3.4. Szállító köteles eleget tenni a közbeszerzésekről szóló 20II. évi CVn. tv. (a
továbbiakban: Kbt,) 125.§ (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint

3.4.1. Szállító nem flzet, illetve számol eI a szerződés teljesítésével összeíiiggésben
olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes Szállító
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

3"4.2. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.5, SzáIlííő köteles a tevékenység ellátásának ütemezését Megrendelővel egyeáetni.

4.1 Megrendelőkötelezettségei

4.1. Megrendelő haladéktalanul téllékoztatni tartozik Szállitőt a Szerződés teljesítésével
kapcsolatos bármilyen adatot, jogot, tényt vagy egyéb körülményt érintő változástőI.

4.2. Megrendelő minden, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információthozzáférhetővé
teszSzállitő számára, és nem tart vissza semmilyen információt.

5./ Szállítási díj, fizetési feltételek

5.1. Szállítőt a jelen Szerződésben foglalt feladatok teljes köni ellátásának esetére
24,615.000,-Ft + áfa, azaz huszonnégymillió-hatszéatizenötezer forint + áfa szállítási díj
illeti rneg.

5.2 SzáIIítő 1 db végszámla benyűjtására jogosult a Megrendelő áItal igazolt teljesítést
követően.

5.3. A szállítási díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi
költséget, díjat, illetve valamennyi, a beüzemeléshez és az installáláshoz kapcsolódó
szolgáltúás ellenértékét, így Szállítő más jogcímen ellenérték felszámítására nem

, , 
jogosult,

5,4. Megrendelő vállalja, hogy a szállítási díjat a szerződésben meghatározott módon és
tartalommal történő igazolt teljesítést követően Szállítő 11600006-00000000-42505639
számú bankszáml áj ár a áíutalás sal me gfi zeti.

5,5. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított szárnla,
yagy az azt alátétrrlasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Szállító
késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

5,6. A számlák kifizetése a Polgari Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. tv. (a továbbiakban:
Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a Megrendelő által befogadhatónak minősített
számla kézhezv ételének napját követő 3 0 nap.

6.1 Felelősség r szerződ,ésszegés

6"I" Szállítő szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi,
továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése
és Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére á11, s
biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást
és technikai hátteret.
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6.2. Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Szállítő felróható
tevékenységével összefi,iggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Szá|Iítő köteles
Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért
felelősséget vállalni, kivéve, ha a kár a Szállritő írásbeli figyelmeztetése ellenére
Megrendelő áItaI fenntartott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás
eredménye; Szállitő bizonyítja, hogy a kár elhárítása érdekében a jelen szerződés
szerint, illetve úgy jáít el, ahogy az általában elvárható.

Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségével
indokolatlanul késedelembe esik, úgy Szállító a Ptk. 6:48.§ szerint a jegybanki
al apkamattal me ge gye ző mértékű késedelmi kamatra j o go sult.

Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle független, számára fel nem róható
rendkívüli és elhárithatatlan körülmények (például természeti katasztrőfa. háború,
blokád, érdekszférán kívüli sztrájk) miatt a jelen szetződésből eredő kötelezettségének
nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei
elhárításának ideje alatt mentesijl a szerződésszegés jogkövetkezményei alől,

A Szállító köteles késedelmes teljesítés esetén a késedelem minden naptári napja után a
bruttó vállalási át 5oÁ-nak megfelelő mértékben a késedelmi kötbért megíizetni.

A szerződés módosítása és megszűnése

Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés kizátőlag akkor módosítható,
amennyiben a módosítás megfelel a Kbt. előírásainak. A szerződésmódosítást a felek
kötelesek írásba foglalni.

A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a Szerződő Felek jogosultak a
jelen szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli
felmondássaI, azonnali hatállyal megszüntetni. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén,

amennyiben a SzáIlitő a Megrendelő által tűzött póthatáridőben sem teljesíti
megfelelően a szerződést, Megrendelő érdekmúlás esetén jogosult a jelen szerződéstől
elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő részéről azow:n'li hatályú
felmondásra ad lehetőséget, ha Szállitő ellen felszámolási- vagy végelszámolási eljárás
indul. Valamennyi esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.

A meghiúsulási kötbér mértéke: a szállitási díj 40%-a.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szeruődést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkoző vállalkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
p ontj ában me ghatár ozott feltételeknek.

b) aYállalkozó közvetetten vagy közvetlenüI25Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy yagy személyes joga szerint jogképes
szeryezet, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában
me ghatár o zott fe ltéte l eknek.

/

6.3.

6,4.

6.5.

7.1

7 .I.

7.2.

7.4,

Lfi>-



/
8./

8,1.

E gl,üttműkö dés, kapcsolattartás

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással
együttműködni, Az együttműködés keretében Szerződő Felek kötelesek egymást
haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, körülményről vagy eseményről, amely a
jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a
teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti, késleltetheti, vagy
megakadályozhatja"

Szerződő Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon elküldött írásbeli
üzeneteket is" Kétség esetén mind levél, mind fax esetében a küldő felet terheli arrrrak a
bizonyítása, hogy a másik fél részére az izenetet megküldte. Az üzenet megküldése
bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és
megszakításmentes adást bizonyító fax igazolő szelvénnyel. Szerződő Felek ugyanakkor
kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos
okiratokat (például pénzúgyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve
ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzettrészére.

Az együttműködésre a Szerződő Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. A Szerződő Felek
az együttműködés keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a másik
fél kijelölt kapcsolattartőíIloz kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartóitól
jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként
elfogadni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyveket, teljesítési igazolásokat a kijelölt
kapc solatta rtők irj ák alá.

A Felek által kijelölt kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről:

Név: Rádi Róbert kabinetvezető
Telefonszám: 89/515-000
E-mail: radi.robert@papa.hu

A Szállító részéről:

Név: Yatga Tamás ügyvezető
Telefonszám: 701337-3440
E-mail: smeflotta@gmail.com

Szerződő Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett
minden v áltozásr ől kötele sek e gymást haladéktalanul írásban értesíteni,

Egyéb kikötések

Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghaíározott feladataik
ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban állő
partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, izlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a
jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más
információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő
átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátrárrryal jár vagy járhat -

időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a
jelen szerződés keretein belül használják fel. A Szerződő Felek ezen kötelezettségük
megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Szerződő Felek a jelen pont

8.2.

8.3,
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szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik,
megbízottjaik és alvállalkozóik részére. A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy
munkatársai, közreműködői, szakértői titoktartásra kötelezettek legyenek abban az
esetben is, ha már nem állnak alkalmazásában, illetve vele jogviszonyban.

9,2. Szállítő kijelenti, hogy tevékenysége során tudomására jutott bárminemű, a Megrendelőt
érintő adatot, információt - mind a jelen szeruődés fennállása alatt, mind pedig azt
követően - bizalmasan, üzleti titokként kezel, azokat sem saját, sem pedig harmadik
személy gazdasági tevékenységével összefüggésben nem használhatja fel, azokről
kizárőlag Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával adhat bárminemű felvilágosítást,
vagy tehet ilyet harmadik személ y számára hozzáférhetőv é,

9.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.

9,4. A jelen szeruődésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó
egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

9,5. A szerződésből eredő vitás kérdéseket a szerződő Felek elsősorban közös
megegyezéssel kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai
Járásbíró sá g kizár őlago s illetéke s sé gét kötik ki.

A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláirás után két példány a Megrendelőt, két példány a Szállítót illeti.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukk al mindenb en me g e gy e zőt, j őv éútagy ó 1 ag aláírj ák.

Pápa, U,^\ c6, Z6"

Megrendelő

Jogi ellenjegyzés:

Szállító
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