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mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen Felek között alulírott napon
és helyen az alábbi feltételek mellett.
Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2011. március 31-én a Kbt. harmadik rész, Hatodik
fejezet 251. § (2) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított a „Informatikai
fejlesztés a Szent Márton Általános Iskolában” című projekt kapcsán informatikai
eszközök beszerzése tárgyban
Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az
ajánlatkérési dokumentációban határozta meg. Megrendelő a közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését
az elbírálást követően, 2011. április 28-án az ajánlattevőknek kihirdette. Megrendelő
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó
lett.
1. Szerződés tárgya
„Egyösszegű szállítási szerződés „Számítástechnikai eszközök beszerzése a Szent
Márton Általános Iskola részére” tárgyban informatikai eszközök szállítására
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2. A szerződés részei
a) A szerződés az alábbi részekből áll:
1. Jelen szerződéses forma
2. 1. sz. Kiegészítő tájékoztatás
3. – sz. Módosítás
4. Ajánlatkérési dokumentáció
5. A Vállalkozó Ajánlata
b) Fent felsoroltak a Vállalkozói szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A
szerződést alkotó dokumentumoknak egymással kölcsönösen értelmezőeknek
kell lenniük. Amennyiben, kétértelműség vagy ellentmondás fedezhető fel a
dokumentumokban, akkor a dokumentumokban foglaltakat a fenti sorrend
alapján kell mérvadónak tekinteni.
3. Teljesítési határidők
a) Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott
szerződéskötést követő 18. napon köteles teljesíteni.
Vállalkozó a Megrendelő
előteljesítésre.

jóváhagyásával,

vele

feladatait

előre

legkésőbb

egyeztetve

a

jogosult

b) Vállalkozó a jelen szerződésben rögzítettek szerint köteles teljesíteni.
Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Vállalkozó számára olyan
körülmény áll elő, amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy köteles
haladéktalanul, írásban értesíteni a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak
várható időtartamáról és okairól. A jelen pontban szabályozottak nem zárják ki a
jelen szerződés módosításának lehetőségét a Kbt. 303.§-a alapján
4. Teljesítés helye
A szállítandó eszközök szállításának-átvételének helye az alábbi helyeken az
Ajánlatkérővel egyeztetett bontásban:
Szent Márton Általános Iskola
9228 Halászi, Kossuth u. 25-27. Hrsz: 471.
Szent Márton Általános Iskola Püski Tagintézménye
9235 Püski, Fő u. 9. Hrsz: 72.
5. Szerződéses ár
Egyösszegű ajánlati ár: (nettó) 10.519.200,- ÁFA: 2.629.800,Szerződéses ár (bruttó): 13.149.000,- Ft,
azaz tizenhárommillió-száznegyvenkilencezer forint.
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a) A szerződéses ár tartalmazza az eszközök ellenértékét és azok helyszínre való
szállítási és üzembe helyezési költségeit is.
b) A szerződéses ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a Megrendelő a
Vállalkozónak a szerződés keretében tartozik. Ez rögzített és nem módosítható.
c) A Vállalkozó úgy tekintendő, hogy az ajánlat benyújtása előtt hiánytalanul
teljesítette
az
ajánlattétellel
kapcsolatos
pontossági
és
megfelelőségi
követelményeket, továbbá figyelembe vett mindent, ami a szerződés hiánytalan és
megfelelő teljesítéséhez szükséges, beépített a díjaiba és áraiba a szállítandókkal
kapcsolatos minden költséget. A szerződéses ár magában foglal minden, az
eszközök átadásával, üzembe helyezésével kapcsolatos mindennemű egyéb
járulékos költséget és terhet.
6. Fizetési feltételek
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a 100 %-os teljesítést követően (eszközök leszállítását és szükség
szerinti üzembe helyezését követően) nyújthat be számlát. A teljesítés igazolása és a
számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 305. §-ának (1), (3)-(7) bekezdésének
rendelkezései szerint történik.
Ajánlatkérő a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0805 számon támogatást nyert. A szerződést az
Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-1.1.1-07/1 pályázata finanszírozza. Erre
tekintettel a Kbt. 305.§ (3) bekezdés pontja szerinti határidő negyvenöt nap.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A § rendelkezéseit mind a
vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
7. Teljesítés módja
a) Vállalkozó az eszközök szállításának megkezdése előtt legalább 5 munkanappal
egyezteti Megrendelővel a szállítás idejét. Ha a Megrendelő a javasolt időpontot nem
fogadja el, a Vállalkozó köteles másik, szerződéses határidőn belüli új időpontot
megnevezni. A megrendelő köteles a második időpontot elfogadni. Szállítani
kizárólag munkanapokon lehetséges.
b) Vállalkozó a szállítás előtt 3 munkanappal megküldi a szállítandó eszközök
listáját, az ajánlatban szereplő azonosító számra, az eszköz pontos megnevezésére
és specifikációjára hivatkozva, megjelölve Vállalkozó szállításnál jelenlévő
képviselőjét.
c) A Vállalkozó a teljesítés tárgyát képező berendezéseket saját költségére és
veszélyére köteles leszállítani. A fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén a
berendezéseket a Vállalkozó köteles a fuvarozótól átvenni, és a fuvarozóval
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szembeni esetleges kárigényeket érvényesíteni. Az átadás-átvétel során észlelt
hiányt vagy hibát a Vállalkozó saját költségére köteles megszüntetni illetve az árut
kicserélni. Az ebből eredő, a szerződés teljesítési határidejét meghaladó
időszükséglet Vállalkozó terhére esik. A berendezések elvesztéséből vagy
rongálódásából eredő kárveszély a berendezések átvételét igazoló jegyzőkönyv
átadásáig a Vállalkozót terheli.
d) Megrendelő a teljesítés helyszínén adja át Vállalkozó képviselőjének az
elhelyezési tervet, amely tartalmazza, a korábban szállító által megküldött adott
időpontban szállított eszközök listáját, az egyes eszközök elhelyezésének helyét.
Vállalkozó képviselője gondoskodik az eszközök elhelyezési tervnek megfelelő
elhelyezéséről.
e) Megrendelő biztosítja az elhelyezési tervnek megfelelő helyiségekbe elhelyezett,
de még át nem vett eszközök zárható tárolását.
f) Vállalkozó gondoskodik a specifikációban meghatározottaknak megfelelő - az
elhelyezés helyszínén történő - üzembe helyezésről. Valamennyi eszköz elhelyezését
és üzembe helyezését követően Megrendelő és Vállalkozó képviselője átadják és
átveszik a szállított eszközöket az eszközökhöz tartozó mindennemű műszaki, illetve
használati utasításokkal együtt.
g) Megrendelő nem veszi át a specifikációnak nem megfelelő, a sérült, a hibás, a
működésképtelen vagy hibásan működő, a rendeltetési céljára bármely más egyéb
ok miatt nem használható, valamint nem az elhelyezési tervnek megfelelően
letelepített eszközöket.
h) A helyszínen áthelyezéssel, cserével azonnal nem orvosolható problémákról,
valamint a visszautasított eszközökről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
i) A visszautasított eszközök elszállításáról Vállalkozó képviselője 3 munkanapon
belül gondoskodik. Ez idő alatt Megrendelő a visszautasított eszközök zárható
tárolását biztosítja, ezt követően az eszközök tárolásáért és biztonságáért további
felelősség nem terheli.
j) A teljesítésigazolást Megrendelő csak a specifikációban szereplő valamennyi
eszköz hibátlan és hiánytalan leszállítását követően adja ki.
8. Vállalkozó feladata
a) A Vállalkozó köteles a 2. pontban körülírt, a közbeszerzési dokumentációban
meghatározott és ajánlatában kínált eszközöket határidőre leszállítani és üzembe
helyezni, valamint minden esetleges hibát kijavítani jelen szerződés előírásaival és a
vonatkozó jogszabályokkal összhangban, illetve az abban foglalt kikötéseket a
szerződés teljesítése során betartani. A szállítandó eszközökért a Megrendelő általi
átvételig a Vállalkozó vállalja a kockázatot.
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b) Vállalkozó köteles az eszközök szállítása, üzembe helyezése valamint átadásátvétele során a jelen pontban meghatározottak szerint eljárni.
c) Vállalkozó köteles az eszközök üzembe helyezését követően a szállítást írásban
készre jelenteni.
d) Vállalkozó köteles az eszközök szállítása, elhelyezése és üzembe helyezése
során az elvárható gondossággal eljárni, különös tekintettel az eszközök
elhelyezésére szolgáló épület állagának megóvása tekintetében. Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy az épületben okozott károkért (falak, ajtók, burkolatok
megrongálása, összepiszkolása stb.) teljes körű anyagi felelősséggel tartozik és
az okozott károk miatt felmerülő javítás díját a Megrendelő részére köteles
megtéríteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az okozott kár ellenértékét
Megrendelő a vállalkozói díjból levonhatja.
e) Amennyiben a Kbt. 305.§(6) bekezdése értelmében Vállalkozó beszedési
megbízást érvényesített Megrendelő felé és azt követően a Támogató is
teljesítette a Szállítói finanszírozásból adódó kifizetést, Vállalkozó haladéktalanul
köteles Megrendelőnek visszatéríteni a beszedési megbízás útján kapott
összeget.
10. Megrendelő feladata
a) Megrendelő a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja a
Vállalkozó számára a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges helyiségeket, és az
azokba való bejutást.
b) Megrendelő köteles – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben – a
Vállalkozó képviseletében a szállításhoz és beüzemeléshez biztosított szakemberek
számára belépési lehetőséget biztosítani épületeibe és helyiségeibe.
c) Megrendelő köteles valamennyi eszköz üzembe helyezése után írásban
megküldött készre jelentést követően 3 munkanapon belül lebonyolítani az átadásátvételi eljárást, és meghatározni az átvett és át nem vett eszközöket.
d) Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy az eszközök előírt minőségű
leszállításának és üzembe helyezésének határidőre történő befejezését és a
teljesítés igazolás kiadását követően intézkedik az egyösszegű szerződéses ár
kifizetéséről a Szerződéses feltételekben, a Támogatói okiratban, valamint a
vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített időpontban és módozat szerint.
e) Megrendelő semmilyen körülmények között nem felel a Vállalkozó, az
alvállalkozók, alkalmazottaik vagy harmadik fél által a szerződéssel kapcsolatban
okozott károkért.
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11. Késedelmes teljesítés, kötbér
A Vállalkozó a szerződés neki felróható okból történő nem, vagy nem
szerződésszerű teljesítése esetére az alábbiakban meghatározott kötbér
fizetésére köteles:
Ha a Vállalkozó saját felelősségi körében nem szállítja le az árukat vagy azok egy
részét, illetve nem teljesíti a szolgáltatásokat a szerződésben megadott határidőig,
a Megrendelő – hivatalos értesítés és a szerződésben kikötött egyéb jogorvoslataira
való tekintet nélkül – kártérítésre, illetve meghiúsulási kötbérre tarthat igényt
Késedelmi kötbér: A teljesítési véghatáridő elmulasztása esetén napi 20.000 Ft. A
teljesítés során kiróható kötbér összegének maximuma a szerződéses ár 7%-a,
amelynek elérése esetén az Ajánlatkérő felmondhatja a szerződést. Ebben az
esetben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, melynek mértéke a
szerződéses ár 60%-a, és amelybe a késedelmi kötbér nem számítandó bele.
12. Alvállalkozók
a) Szállító a Kbt. 71. §-ának (1) bekezdésének a) és b) valamint d) pontjában
foglaltak figyelembevételével jogosult az alvállalkozókat, illetve a teljesítésben
egyébként résztvevőket igénybe venni, az ajánlatában foglaltak szerint. Szállító a
jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
b) Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt
alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez
is hozzájárulhat, ha az megfelel azoknak a jele szerződés előzményét képező
közbeszerzési eljárásban a Megrendelő által előírt, Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti
műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek, melyeknek a Szállító a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
c) Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén az Ajánlattevő felelős minden
olyan anyagi és nem anyagi kárért, valamint elmaradt haszonért is, amely anélkül
nem következett volna be.
d) A szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet
közre; ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz
százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet.
13. Titoktartás
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban
foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt
bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az
információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
14. A szerződés érvényessége, hatályba lépése.
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Jelen szerződés mindkét fél általi aláírással lép érvénybe.

15. A szerződés felmondása
a) Megrendelő a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti
akkor, ha az alábbi események bármelyike bekövetkezik:
a) a Vállalkozó csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményez
maga ellen, fizetésképtelenné válik vagy jogerős bírósági végzés születik
felszámolásáról, illetőleg vállalkozói engedélyét visszavonják, vagy visszaadja;
b) Vállalkozó bármely lényeges kötelezettségének súlyos megszegése;
c) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, amennyiben a
késedelem meghaladja a 30 napot, és a felek által a teljesítésre megállapított
póthatáridő is eredménytelenül telik le.
d) Felmondható, ha a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a
szerződés bruttó értékének 7%-át.
e) A vállalkozó a szerződésben meghatározott alvállalkozási feltételektől eltérően
adja ki a munkákat alvállalkozásba.
b) A felmondási jog gyakorlása előtt a Megrendelő írásban felszólítja a
Vállalkozót a szerződésszegő állapot, illetve ok orvoslására és/vagy magyarázat
adására. Ha a Vállalkozó a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon
belül ennek nem tesz eleget, nem ad megfelelő magyarázatot vagy nem orvosolja
a szerződésszegő magatartást, a Megrendelő a Vállalkozóhoz címzett ajánlott
levélben a szerződést felmondhatja. A felmondásnak tartalmaznia kell a
felmondás indokait.
c) Vállalkozó a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti akkor, ha
az alábbi események bármelyike bekövetkezik:
a.
a Megrendelő bármely munkaterület átadásával 30 napot meghaladó
késedelembe esik;
b.
A Megrendelő a Vállalkozó bármely elfogadott számlájának kifizetésével
szándékosan 90 napot meghaladó késedelembe esik.
c.
a Megrendelő csődbe jut, fizetésképtelenné válik, vagy ellene felszámolási
(vagy annak megfelelő) eljárás indul.
d) A szerződésben foglaltak teljesítések lehetetlenné válása esetén a felek
kölcsönösen megtéríteni tartoznak egymásnak minden bizonyíthatóan felmerült
anyagi kárukat. Lehetetlenné válás esetén a felek jogait és kötelezettségeit a Ptk.
399. §-a rendezi.
e) A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
a.
szerződésszerű teljesítés esetén az ajánlati nyilatkozatban rögzített jótállási
kötelezettség lejártával,
b.
a szerződés bármely fél általi felmondásával, az ajánlatkérési
dokumentációban foglaltak szerint.
c.
Vis maior esetén.
16. Jogviták rendezése
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a) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen
békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni. Az esetleges vitarendező
tárgyalásokat a vita alapjául szolgáló ok felmerülésétől számított 3 napon belül
meg kell kezdeni.
b) A felek csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés 8 napon
belül nem vezetett eredményre. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a
jelen megállapodásból eredő valamennyi perben alávetik magukat a Megrendelő
székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos
illetékességének.
17. Jótállási feltételek
A Vállalkozó az általa szállított árukra az ajánlatéban vállaltak szerint vállalja
jótállás biztosítását, azzal a feltétellel, hogy az eszközök üzemben tartója a
gyártó által előírtaknak megfelelően használja és tárolja az eszközöket. A jótállási
idő az eszközök, berendezések hiánytalan és sikeres átadását rögzítő jegyzőkönyv
mindkét fél általi aláírásának napját követő első naptól számítva kezdődik.
Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve
kifogásait a Szállítóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy
táviratilag közölni. Szállító köteles a Megrendelő kifogásait 5 munkanapon belül
kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt tájékoztatni.
18. A szerződés módosítása
a) A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a
szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében
– beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítása a támogató
szervezet jóváhagyását követően a Kbt. 303.§-a alapján kizárólag írásban, a felek
képviselői által lehetséges.
b) Jelen szerződés kapcsán az alábbiak tekinthetők valamely fél lényeges jogos
érdekét sértő, a szerződéskötéskor előre nem látható körülménynek:
a. Időjárási viszonyok a Megrendelő államában;
b. mesterséges akadályok vagy környezeti körülmények, amelyek a
szerződéskötéskor nem voltak előreláthatóak;
c. a Munkák kivitelezésének felfüggesztése olyan okból, ami nem vezethető
vissza sem a Megrendelő sem a Vállalkozó hibájára;
d. Vis major.
(A „Vis Major” kifejezés a szerződéssel kapcsolatban a következőket jelenti: olyan
erőhatalom, sztrájk, kizárás vagy egyéb ipari zavargás, közellenség általi
cselekedet, hadüzenettel vagy a nélkül folyó háború, blokád, felkelés, lázadás,
járvány, földcsuszamlás, földrengés, vihar, villámlás, árvíz, elöntés, polgári
zavargás, robbanás, vagy más hasonló, előre nem látható esemény, amelyet egyik
fél sem képes irányítani, és amelyet egyik fél sem lehet képes leküzdeni. Vis
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majornak minősül továbbá a Megrendelő oldaláról, ha a beruházás pénzügyi
forrásait jelentő támogatást a Támogató Szervezet a Megrendelőtől megvonja.)
A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nemvagy részbeni teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés vagy
a részbeni nem teljesítés előre nem látható és a felek által elháríthatatlan rendkívüli
esemény miatt következett be. A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis
maior bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről haladéktalanul értesíteni. A vis
maiornak minősülő körülményt, eseményt a Magyar Gazdasági Kamarának kell
igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni. A vis
majorra okot adó akadályelhárítását követően felek a szerződés módosításában
vagy megszűntetésében állapodhatnak meg.
19. Alkalmazandó jogszabályok
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai,
különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.
törvény valamint a Kbt. szabályai az irányadóak.
20. Nyilatkozatok
1. Mindkét fél kijelenti, hogy
a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és
teljesítésére;
b)a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága,
vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
c) a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a
szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
d)

nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más
körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.

2. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő az Aht. 15/B §, a Kbt. 99/A§ (2)-(3)
bekezdése alapján e szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozza.
3. A felek a jelen szerződésben az írásban történő értesítés alatt távirat, ajánlott
levél, illetve telefaxon történő értesítést értenek. A levelezés nyelve magyar.
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