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3.1 Vállalkozókötelezettségei

3.1. A fenti 1. pontban hivatkozott tevékenység keretében Vállalkozó
tevékenységeket látja el:

- 3D média lejátsző számítógép beszerzése
- vetítővászonbeszerzése
- polarizációs szűrő beszerzése tarlóval
- vetítő projektor beszerzése és installáIása
- érintőképernyős rendszervezérlő számítógép beszerzése és ennek installálása- hangrendszerbeszerzése

Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi

az alábbi
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2.1

Szerződés tárgya
pápa varos Önkormányzatának részére 3D mozi kiatakítása a ,,Turis7tikai
attrakcióíejlesztés Pápán - . A Púpai Esterház!-kastélj komplex, körnjezetbarát
iizen:ell:tést lehetővé tevő újjdépílése és családbarát szolgáitatásokial történő fejlesztése''című, KDoP-2.I.I/A-09-2í-2010-0002 azonosítósztímú projekt keretében u [áp"rotoao
pály íuati útmutatók, arculati kézikönyv előírásaival <issihangban.

Szerződés hatálya

Felek a jelen szerződést hatáíozott időtarlamra kötik. A jelen szerződés az a|áirásának
napján lép hatályba, és2014. április 15-igtarl

A teljesítés helye: Esterházy-kastély (S500 Pápa, Fő tér 1.)



).1,. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik mindazon tárgyi, személyi és jogi feltételekkel,
amelyek alkalmassá és képessé teszik a megrendelés magas szintú ellátására, illetve
amelyek a feladata ellátásálroz szükségesek.

Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelést elfogadja, Megrendelő szakmai elvárásait
megismerte.

Vállalkozó köteles eleget tenni a Közbeszerzésekől szóló 2011. évi CVIII. tv. (a
továbbiakban: Kbt.) 125. § (4) bekezdésében foglaltakrrak, mely szerint

3.4.1. nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles .jövedelrnének csökkentésére
alkalmasak;

3.4.2. a szerzódés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdon osi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanu1 érlesíti.

Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő haladéktalanul tájékoztatni tartozik VállalkozóI a Szerződés teljesítésével
kapcsolatos bármilyen adatot, jogot, tén}.t vagy egyéb körülményt érintő változásról.

Megrendelő minden, a megrendelés teljesítéséhez sziikséges információt hozzáférhetővé
tesz Vállalkozó számélra, és nem taft vissza semmilyen információt.

Vállalkozási díi, fizetési feltételek

Vállalkozót a jelen Szerződésben foglalt feladatok teljes körű ellátásának esetére
10.985,000,- Ft + áfa, azaz Tumil|iő-kilencszáznyolcvanötezer forint + áfa
vállalkozási díj illeti meg.

Vállalkozó l db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő által igazolt teljesítést
követően.

A vállalkozási díj taíalmazza a szerződésszerú teljesítéssel kapcsolatos valamennyi
költséget, díjat, illetve valamennyi, a beüzemeléshez és az installáláshoz kapcsolódó
szolgáltatás ellenértékét. így Vállalkozó más jogcímen ellenérték felszámítására nem
.jogosult.

Megrendelő vállalja. hogy a vállalkozási díjat a szerződésben meghatározott módon és
tarlalommal töfiénó igazolt teljesítést követően Vállalkozó 10800007-50000000-
108650l 8 számú bankszámlájára átutalással megfizeti.

Amermyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla,
vagy az azl alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, űgy ez Yállalkozó
késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvról szóló 1959. évi IV, tv. (a továbbiakban:
Ptk.) 292lB.§ (1) bekezdésének a).pontja alapj án a Megrendelő által befogadhatónak
minősített számla kézhezyételének napját követő 30 nap.
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Felelősség, szerződésszegés

vállalkozó szavatol azéfi, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat hataridőben
elvégzi, továbbá a jelen szerződés teljes időtartama a].atí a szerzódés szerinti feladatok
elvégzése és Megrendeló támogatása céljábó1 folyamatosan Megrendelő rendelkezésére
ál1, s biztosítj a a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet,
szakemberforrást és technikai hátteret.

Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Vállalkozó felróható
tevékenységével összeftiggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Vállalkozó köteles
Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéér1
felelősséget vállalni, kivéve, ha a kár a Vállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére
Megrendelő által fenntartott célszenitlen, szakszerútlen vagy jogellenes utasítás
eredménye; Vállalkozó bizonyítja, hogy a kár elhárítása érdekében a jelen szerződés
szerint, illetve úgy jat el, ahogy az áItalában elvárható.

Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségével
indokolatlanul késedelembe esik, úgy Vállalkozó a Ptk. 301/B.§ (1) bekezdése szerint a
jegybanki alapkamattal megegyező mértékú késedelmi kamatra jogosult.

Amennyiben a szerződő lelek bármelyike tőle független , számára fel nem róható
rendkívüli és elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrófa, háború,
blokád, érdekszféran kívüli sztrájk) miatt a jelen szerződésből eredő kötelezettségének
nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei
elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól.

A Vállalkozó köteles késedelmes teljesítés esetén a késedelem minden naptári napja
után 50,000.- Ft késedelmi kötbért megíizetni. A kötbér összegét a Megrendeló jogosuh
a VálIaIkozó számlájából levonni,

A szerződés módosítása és rnegszűnése

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés kizátólag akkor módosítható,
amennyiben a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos
érdekét sérti, és a módosítás megfelel a Kbt. előírásainak. A szerződésmódosítást a felek
kötelesek írásba loglalni,

A másik lel súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a felek jogosultak a jelen
szerződést a jogsértő vagy mulasztó féIhez iníézett egyoldalú írásbeli felmondással,
azonnali hatállyal megszüntetni. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a
Vállalkozó a Megrendelő álta| túzött póthatáridőben sem teljesít a szerződésnek
megfelelően, Megrendelő érdekmúlás jogcímén jogosult a jelen szerződéstól elállni,
illetve azt azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő részéről azonnali hatályú
felmondásra ad lehetóséget, ha Vállalkozó ellen felszámolási- vagy végelszámolási
eljárás indul. Valamennyi esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult,

A meghiúsulási kötbér összege: i.000.000,- Ft.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha sziikséges olyan
határidővel, amely lehetóvé teszi,'hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudj on - ha

- a Vállalkozó vállalkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
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személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenüI 25Yo-oí
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt.
pontj ában megh aíározoít feltételeknek.

felel meg a Kbt. 56. §

meghaladó tulajdoni
személyiséggel nem
56. § (1) bekezdés k)

Együttműködés, kapcsolattartás

Felek a jelen szerzódés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttmíiködni. Az
együttmúködés keretében 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
korlátozhatj a, megnehezítheti, késleltetheti, vagy megakadály ozhaíja.

Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött
írásbeli üzeneteket is. Kétség esetón mind levél, mind fax, mind elektronikus úton
küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél
tészéte az iizenetet megküldte. Az ijzenet megküldése bizonyítható ajránlott postai
küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax
igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből
megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem töúént. Felek ugyanakkor kötelezik
magukat arra, hogy a szerződés teljesitése szempontjából különösen fontos okiratokat
(például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve ajanlott,
tértivevényes levél útj rin juttatj ák el a címzett részére.

Az együttmúködésre a Felek kapcsolattarlókat jelölnek ki. A Felek az együttmiiködés
keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a másik fél kijelölt
kapcsolattanóihoz kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartóitól jogosultak az
ilyen értesítéseket és táj ékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Az átadás-
átvételi jegyzőkönyveket, teljesítési igazolásokat a kijelölt kapcsolattarlók irjak a|á.

A Felek által kijelölt kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről:

Név: Rádi Róbert kabinetvezető
Telefonszám:+3ó 30 385 3875
E-mail : radi.robeft @papa.hu

A Vállalkozó részérőI:

Név: Gyarmati István
Telefonszám: +3 67 0 l 337 -337 0
E-mai1 : gyarmati.istvan@gelkasystem.hu

Felek a kapcsolattarlók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden
változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni.

Egyéb kikötések

Szerzódő felek kOtelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik
ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közveílen kapcsolatban álló
paínerszeryezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a
jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más
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9.2.

információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történó
áíadása az érintett félre nézve közvetlentli vagy-kc;zveive hátránnyal ia, vagy iirn;t--időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzletiltokként kezelik, és uiorut írriala ujelen szerződés keretein belül használják fel. A felek ezen köteíezettségük .ú;r;r;
esetén teljes kártédtési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont 

"rr"iinti
kötelezettségekról kötelesek meglelólő tájékoztatást adni érintett uiu,nuroituit,
megbízottjaik és alvállalkozóik részére. A vállalkozó köteles gondoskodni anol, hogy
munkatársai, közremúködői, szakértői titoktartásra kotelezeúk legyenek abban L
esetben is, ha már nem állnak alkalmazásában, illetve vele jogviszonybán,
vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége során tudomására jutott bárminemű, a
Megrendelőt érintő adatot, információt - mind a jelen szerződés fennál]ása alatt, mind
pedig azí követően - bizalmasan, tizleti titokkéni kezel, azokat sem saját, sem'pedi!
harmadik 

;z9m_ely gazdasági. tevékenységével Osszefiig!ésben .rem t asrnatnaqa rei
azakrő| kizárőlag Megrendelő előzetes írásbeli jóvÁ'agyásával adhat barminemti
felvilágosítást, vagy tehet ilyet harmadik személy szimára iozzáíérhetőv é.

Felek 
. 
kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő

í'elhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.

A jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a 4/2011. 0.28.)korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezésel
irányadóak.

A Felek a 1elen szeuőd,ésból eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
51d111, elnek eredmény,telensége esetén alávetik magukat - nuta.to.tot fi,iggően - a
Pápai Járásbíróság kizárólagos illetékességének

9.3.

9.4.
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A jelen, szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláírás után két példány a Megrendelőt, két peldány a vállalkozót illeti
Jelen szerzódésí szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és
értelmezés után irták alá,

Pápa,2014. január 20.

Megrendelő

Jogi ellenjegyzés:
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