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Preambulum

Megrendelı, mint Ajánlatkérı 2012. október 11-én megküldött ajánlattételi felhívással
közbeszerzési eljárást indított.
Megrendelı a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette. Megrendelı közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes
Ajánlattevı Szállító lett.
Ilyen elızmények után a felek a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapodnak meg:

1.
1. A szerzıdés tárgya:
Megrendelı részére önjáró színpadi kocsik beszerzése.
Mennyisége: 4 db.

1.2. Az 1.1. pont alatti termékek részletes mőszaki jellemzıit az 1. sz. melléklet, valamint
a Szállító ajánlata tartalmazza. A termékeknek meg kell felelniük az 1. sz. mellékletben
elıírt mőszaki paramétereknek, valamint a Szállító ajánlata mellékleteként becsatolt
leírásokban, prospektusokban rögzített jellemzıknek is. A szállított eszközök, alkatrészek
csak originál gyártmányúak lehetnek, használt, demó, bemutató eszközök nem
szállíthatóak.

2. Szerzıdéses érték
2.1.

Megrendelı által a szerzıdés ellenértékeként a Szállítónak fizetendı teljes
összeg 15 600 000.- Ft + ÁFA, azaz Tizenötmillió-hatszázezer forint + áfa,
amely tartalmazza a leszállítandó jármővek ellenértékét, a szükséges betanítási
munkákat, a helyszínre szállítás költségét. Az áfa összege a mindenkor
hatályos jogszabály alapján kerül felszámításra.

3. Fizetési feltételek
3.1.

Elıleget Megrendelı nem fizet, az ellenszolgáltatás teljesítését saját forrásból
biztosítja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 130.§-a az irányadó. Megrendelı az
igazolt számlát 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Részszámlázási lehetıség: 50 %-os készültségi fok esetén a Szállító ezirányú
jelzését, illetve a Megrendelı helyszíni ellenırzését és leigazolását követıen
nyújtható be a részszámla. A teljesítésigazolásra a részszámla vonatkozásában
a Megrendelı részérıl: Molnár Tamás mőszaki vezetı (tel.: 20/5752-727)
jogosult. A részszámla kiegyenlítése is 30 napos határidıvel történik.
A megkötésre kerülı szerzıdésben az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás
rendjérıl szóló 2003. évi XCII. Törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése alapján
az Art. 36/A. § szakaszának hatálya alá esik.
A végszámla az utolsó jármő hiánytalan átadás-átvételét követıen nyújtható be
a Megrendelı által kiállított teljesítésigazolást követıen. Teljesítés igazolására
Molnár Tamás mőszaki vezetı jogosult.
A jármővek szakaszos elıszállítására nincsen lehetıség, a teljes mennyiség
egyben, egy idıpontban szállítandó.
A Szállító részére a Megrendelı a kifizetést csak abban az esetben teljesíti,
amennyiben szerepel a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban, vagy a
számlájával egyidejőleg benyújtja a tényleges kifizetés idıpontjából számított
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minısülı együttes adóigazolását arról,
hogy nincs köztartozása (Art. 36/A.§). Szállító a szerzıdés aláírásával
egyidejőleg vállalja, hogy a köztartozásmentes adatbázisban regisztráltatja
vállalkozását.

3.2.

A végszámla benyújtásának elıfeltétele a jármővek teljes körő, hiánytalan és I.
osztályú minıségben a teljesítési helyre való leszállítása, a helyszínre telepítve
és beüzemelve, hiba és hiánymentesen, rendeltetésszerő használatra

alkalmasan. Az átadás-átvételrıl és arról, hogy a szállított jármővek a
rendeltetés szerinti használatra alkalmasak, és a betanításról a felek közös
jegyzıkönyvet vesznek fel, a Megrendelı részérıl az átvevı Molnár Tamás
mőszaki vezetı.
3.3.

A számlának mellékletét képezi a 3.2. pontban írt jegyzıkönyv.

3.4.

A fizetés abban az idıpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelı bankja
a számláját megterheli.

3.5.

A leszállításra kerülı jármővek tulajdonjoga a vételár teljes kifizetésével száll
át a Megrendelıre.

3.6.

A Megrendelı késedelmes fizetése esetén Szállító a mindenkori jegybanki
alapkamat számlázására jogosult.

4. Teljesítési hely
Megrendelı székhelye: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.
5. Szállítási feltételek és határidık
5.1.

A jármőveknek a teljesítési helyig történı szállításáért a Szállító külön díjat
nem igényelhet.

5.2.

Szállítónak a jármővek teljesítési helyre történı eljuttatásához alkalmas
fuvarozási módot kell választania és kellı gondossággal kell eljárnia a
fuvarozó megválasztásában.

5.3.

Szállítási véghatáridı: 2012. december 3. Elıszállítás lehetséges.

5.4. A tervezett szállítás elıtt a szállítás idıpontjáról Szállítónak a Megrendelıt
legalább 3 munkanappal korábban írásban (faxon, e-mailen is lehet) értesítenie
kell.

6. Csomagolás
6.1.

Szállító a jármőveket a fuvarozás módjának megfelelı csomagolásban szállítja
le. A csomagokon fel kell tüntetni a megfelelı kezelésre és tárolásra vonatkozó
feliratokat, illetve címkéket.

7. A berendezés átvétele, tárolása
7.1.

A jármővek fuvarozótól történı átvétele és szükség szerinti raktározása a
Megrendelı feladata. Megrendelı kellı idıben köteles tájékoztatni Szállítót az
átvételre jogosult személyérıl.

7.2.

Megrendelı a jármőveket a fuvarozótól darabszám szerint veszi át. A
berendezés fuvarozótól történı átvételekor a Megrendelı kizárólag a

csomagoláson külsıleg észlelhetı sérülések, és hiányosságok esetén köteles a
fuvarozóval szemben bejelenteni a kárigényt, és errıl a Szállítót haladéktalanul
értesíteni. A tényleges bontásról, amelyen jelen van a Szállító képviselıje is, ha
sérülést, hiányt észlelnek, úgy közös jegyzıkönyvet vesznek fel. Ha a Szállító
a bontáson az értesítés ellenére nem jelenik meg, a Megrendelı által felvett
jegyzıkönyv a Felek által együttesen felvett jegyzıkönyvnek minısül.
8. Kapcsolódó szolgáltatások
8.1.

A leszállított jármővek üzembe helyezése a Szállító feladata.

8.2.

Szállító az üzembe helyezéssel egyidejőleg köteles átadni a Megrendelı részére
a leszállított jármővek magyar nyelvő karbantartási utasításának egy-egy
példányát.

8.3.

Megrendelı a jármővek átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon
vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy a jármővek
megfelelnek-e a szerzıdésben foglalt feltételeknek, így különösen a vállalt,
illetve elıírt mőszaki specifikációknak.

8.4.

Ha az átadás-átvétel során a Megrendelı azt állapítja meg, hogy a jármővek
valamelyike nem felel meg a szerzıdésben foglalt feltételeknek, így különösen a
mőszaki specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelı - a választása szerint a jármő kicserélését, kijavítását követelheti, azzal, hogy megjelöli a kicserélés
vagy a kijavítás határidejét. A Szállító pedig köteles a Megrendelı által
megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni. A hiba
kijavításáig a Szállító a késedelmi kötbérrel azonos összegő napi hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles.

8.5.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelı által kijelölt személyzetet
betanítja, kiképzi a jármővek rendeltetésszerő kezelésére, karbantartására.

9. Szavatosság, jótállás
9.1. Szállító szavatolja és garantálja
- Az általa a szerzıdés keretén belül szállított jármővek az ajánlatában
feltüntetettek szerint használatban nem voltak,
- Szállított jármővek alkalmasak a rendeltetésszerő használatra, valamint
mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a szállító, vagy
közremőködıi tevékenységével, vagy mulasztásával bármilyen módon
összefüggı hibáktól,
- A szállított jármővek a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek
mellett a Szállító ajánlatában megjelölt jótállási idı tartama alatt megırzi
használhatóságát.
9.2.

Megrendelı köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság,
illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényrıl.

9.3.

A szavatosságnak, illetve a jótállásnak a Szállító ajánlatában megjelölt
idıtartama alatt Szállító, illetve Szállítónak az ajánlatában megjelölt
közremőködıje köteles a Megrendelı szavatossági, illetve jótállási igényét
kielégíteni.

9.4.

A szavatossági, illetve jótállási idıszak alatt bejelentett igények a szavatossági,
illetve jótállási idı lejárta után is érvényesíthetık.

9.5.

A jótállás idıtartama az 1. sz. mellékletben rögzítettek szerint.

9.6.

Amennyiben a jótállási idı alatt a jármő, vagy annak bármely része
meghibásodik, vagy funkciójának megfelelıen nem használható, Megrendelı
írásban (telefax, vagy levél) értesíti a Szállítót a jótállás keretében felmerülı
igényérıl. A Szállító az értesítés kézhezvételétıl számított 24 órán belül
köteles a hiba elhárítását megkezdeni, és 96 órán belül a hibás alkatrészt,
részegységet, tartozékot kicserélni, vagy megjavítani anélkül, hogy a
Megrendelınek ezzel kapcsolatban bármilyen költsége merülne fel.

9.7.

A jótállási idı alatt fellépı állásidıvel a jótállás idıtartama meghosszabbodik.

9.8.

A szerviz címe: 2800 Tatabánya, Fatelepi bekötıút 2.
Elérhetısége: munkanapokon 07:00-16:00 között
Telefon: 06/20/260-7201
E-mail cím: info@szinpadtechnika.com
Fax: 0628/586-435

10. Szerviz, jótálláson túli ellátás
10.1.

Szállító vállalja, hogy a jótállási idıszak lejárta után – amennyiben a
Megrendelı igényli – legalább 5 évig külön szerzıdésben rögzített feltételek
mellett térítés ellenében elvégzi a berendezések jótálláson túli szervizét.
Szállító kötelezi magát arra, hogy a leszállított berendezésekhez és
tartozékaihoz szükséges alkatrészeket a jótállási idı lejártától számított
minimum 10 évig biztosítja.

10.2. Jótállási idı lejártát követıen Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy –
amennyiben a Megrendelı igényli, – külön szerzıdés alapján – elvégzi a
jármővek karbantartását, és javítását.

11. Kötbér, Megrendelı elállási joga
11.1.

Jelen szerzıdésben rögzített bármely kötelezettség késedelmes, vagy hibás
teljesítése esetén Szállító az alábbi mértékő kötbért köteles fizetni
Megrendelınek.
-

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke napi 150.000 Ft.
Hibás teljesítés esetén, amennyiben Megrendelı a hibás berendezés kijavítását,
vagy kicserélését igényli, az igény bejelentésétıl a berendezés kijavításáig,

vagy kicseréléséig terjedı idı alatt a Megrendelıt az elızı bekezdésben
meghatározott mértékő hibás teljesítési kötbér illeti meg.
- a kötbér érvényesíthetı mértéke: a nettó szállítási díj 20%-a.
- meghiúsulási kötbér: a nettó ellenérték 5%-a. A meghiúsulási kötbér kifizetése
nem érinti a Megrendelı azon jogát, hogy a szerzıdésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
A kötbér maximum érvényesíthetı mértékének az elérésekor Megrendelı jogosult a
szerzıdéstıl elállni és Szállítótól a kára megtérítését követelni.

11.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelı azon jogát, hogy a
szerzıdésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának
megtérítését követelje.
11.3.

A Szállító a Kbt. 125.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerzıdés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel és
melyek a Szállító adóköteles jövedelmének a csökkentésére alkalmasak,
továbbá vállalja, hogy a szerzıdés teljesítésének az idıtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelı számára megismerhetıvé teszi és a 11.4. pont
szerinti felmondási okokról Megrendelıt haladéktalanul értesíti.

11.4. A Megrendelı jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani, amennyiben
a Kbt. 125.§ (5) bekezdésében foglalt bármelyik feltétel bekövetkezik. Ilyen
esetekben a Szállító a már teljesített szállítás szerzıdésszerő pénzbeli
ellenértékére jogosult.

12. Szerzıdés hatályba lépése
12.1. Ezen szerzıdés az aláírással lép hatályba.
13. Egyéb feltételek
13.1. Jelen szerzıdés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerzıdı felek
közös megegyezésével – írásos formában – módosítható.
13.2. Minden, jelen szerzıdés keretében a felek által küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya
a címzett általi vételkor, illetve neki történı kézbesítéskor áll be. A felek közti
levelezés nyelve: magyar.
13.3. Jelen szerzıdés 4 példányban, magyar nyelven készül, melybıl 1 példány a
Szállítót, 3 példány a Megrendelıt illeti.
13.4. Jelen szerzıdés mellékletei:
- a Szállító által benyújtott ajánlat
- ajánlati dokumentáció
- 1. sz. Melléklet Mőszaki melléklet

A szerzıdés mellékletei a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik.
13.5. Szerzıdı felek mentesülnek jelen szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeiknek
nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelıssége alól, ha nem
teljesítés elháríthatatlan erı következménye. Elháríthatatlan erın az olyan, az
illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a
jelen szerzıdés aláírását követıen felmerülı, elıre láthatatlan események
következtében állnak elı. Ilyennek tekinthetık fıképp, de nem kizárólag a
háború, földrengés, tőzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erı
által érintett fél köteles a másik felet a visz major helyzet bekövetkeztérıl,
illetve megszőntérıl 15 napon belül értesíteni.
13.6. Jelen szerzıdés nyilvános, annak tartalma közérdekő adatnak minısül, kivéve
amit a Szállító az ajánlatában üzleti titoknak minısített.
14. Eljáró bíróság, alkalmazott jog
14.1. Jelen szerzıdésbıl eredı jogvitákat szerzıdı felek megkísérlik békés úton
rendezni, amennyiben ez 15 napon belül nem vezet eredményre, szerzıdı felek
a vita elbírálása céljából kikötik a Gyıri székhelyő bíróság kizárólagos
illetékességét.
14.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos
közbeszerzésekrıl szóló törvény (2011. évi CVIII. törvény).

A fentiek alapján a szerzıdı Felek megfelelı felhatalmazással rendelkezı képviselıik útján
jelen Szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag 4 (négy) eredeti
példányban írták alá.
Gyır, 2012. november 6.
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Megrendelı
Forgács Péter igazgató

………………………..
Szállító
Barna János ügyvezetı

1.sz. melléklet

