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képviseló:

Szappanos Gábor ügywezető ig.

mint Szállító (a továbbiakban Szállító)
a továbbiakban együtt:

Szetződő Felek között,

alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

ELŐzMÉI{YEK

1'./ Megtendelő' mint ajánlatkérő 201'1'. év április hó 28. nap1án az ,,Infotmatikai eszközök
és beüzemelése Somberek Község Önkormányzata számáta TIOP-1.1.1'-07/1 - 2008-0755

száL]ltása
pá\yázat
ketetében.'' tátgyban nemzeti éttéI<határ szetinti, hirdetmény kőzzététele nélküli általános egyszetű el1átást

indított

2./

Megrendelő abeszetzés tatgyával szemben támasztott mennyiségi és műszaki kovetelményeket
az ajánlatt felhívásban és annak műszaki dokumentáciőjábanhatátozta meg.

3./

Megrendelő a közbeszetzési eljfuás során ben1rujtott aján|atokat megvizsgáIta, egymással
öSszevetette, a szükséges értékeléstlefolytatta, és dontését az elbtálrást követően, 201'1'. év 05 hő 26'

napján kihirdette, illetve jelenlévő ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő hivatkozott közbeszerzést
eljárásban hozott döntése szerint a nyeÍtes ajánlattevő aSzállító Lett.

4./

Ilyen előzmények után a Szetződő Felek a kőzbeszerzésektől szőIő 2003. évi CXXIX.
töwény (a továbbiakban: I{bt.) 99.$-ának (1) bekezdése alapján a részletes feltételekről az ajánlati
felhívásnak, a dokumentáciőnak, valamint Szál|ltő ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint
állapodnak meg:

I.

szBRzoDÉs rÁncye

5./

A

A jelen szerződés

tárgya:

TIOP-1.1.1./07/1'- 2008 - 0755 pá|yázat keretében: 1 db Szervet szoftvet, 15 db Iskolai PC, 1 db
Alkaltnazás szervet' 15 db Tantermi csomag (Interaktív tábla- Notebook), 2 db Szavaz\ csomag, 3 db
WTFI csomag, , 3 db I0 őrás felhasznáIőj képzéstantetmi csomaghoz max. 15 fő ftszéte'

$6""

Az informatikai eszközök műszaki specifikációját jelen szetződés melléklete.
6./ Szállító kötelezettséget vá1lal atta,hogy az 5./ pontban meghatátozott informatikai eszközók
Megrendelő Észétea teljesítési határidőben leszáIlitja, beszereli és azok tulajdonjogát áttuházza,
Megrendelő pedig köteles azokat ezen szerződésben foglalt feltételek mellett átvenni és azoknak a
jelen szerzőó.és 32./ pontjában meghatátozott száIlitási díjat megfuzetni'
Szállítő rőgzitl, hogy a szetződés tfugyátképező inforrnatikai eszközök minden tekintetben megfelelnek
az ajánIattétell' felhívásban és dokumentációban kikötött, illetőleg az ajánlatában megajánlott
követelményeknek.

Szállitő köteles jelen szerződés tárgyához kapcsolódóan, a

száLJitott eszközök működtetéséhez
kapcsán
kijelenti,
hogy
kapcsolódó oktatást npjtani. Szállítő ennek
ő vagy alvállalkozőja rendelkezik
jogosultsággal interaktív tábláva| támogatott II{T módszertaflra épülő oktatás lefolytatásához szükséges
akkteditált p edagógus továbbképz és szetvez és ére.

7./

Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott tetmék
helyett (a termék gyártásának megszűnése, a mátkanév megváltozása, vagy időszakos
beszetezhetetlenség miatt) azonos' vagy jobb jellemzőkkel bító tetméket szá|ltthat a Szállítő. Ez a

szabá|y csak akkor alkalmazhatő, ha az eredeti termék száL]ttásának a Szá|litőn kívül álló okból töténó
lehetetlenné váIását a Szál|ítő előzetesen igazolja (tudomásra jutáskor haladéktalanul bejelenti) és
egyben igazolja (termékismettetőve1), hogy a szál]ltásta megajánlott termék jellemzői megfelelnek az
aján|atban meghatározottaknak. Felek megállapodnak abban, hogy a vételát a fentiek kovetkezében nem
váItoz1k.

II.

MEGRENDELŐ JoGAI ÉsrÖrBrEzETTsÉGEI

B./

Megrendelő jogosult az infotmatikai eszközök

átadásakot azokat részletesen meg_

és

átvizsgáIni, és ennek keretében szükséges eljátásokat megtenni. A száIlitandó átuknak minden
vonatkozásban meg kell felelniük a szeruődésben meghatározott műszaki leírásnak, valamint egyéb a
TIOP-1'.1'.1'/07 /1' - 2008 - 0755 páIyázatban meghatározott követelménynek.

Á Megtendelő

jogosult

a

száLlítás időpontjában

az eszközöket

mennyiségi és működőképesség

vonatkozásában ellenőrizn| A Szállítő a helyszínre leszállított áruk beszetelését, beüzemelését addig
nem kezdheti meg, amig a mennyiségi és a műkódőképesség minőségi ellenőrzést a Megrendelő

végre nem hajtotta.

9'/
Megrendelő köteles a szerződés tfugyát képező informatikai eszközöket rendeltetésszedien
hasznáIni a gyártmányta és típusra vonatkozőan a 9zállítő által átadott hasznáIati utasításnak
megfelelően. Megrende|ő ahasználat során észlelt hibákÍól - aiőtáIlási, illetve szavatossági időtattam
alatt - köteles írásban étesítenia Szá|litőt.
III.

szx-rÍr Ó JoGAI ÉsrÖrBrEzETTsÉGEI
I0./ SzáLlitó kötelezettséget vállal atra, hogy a szeuődés tfugyát képező informatikai eszközöket a
szerződés 29./ pontjában meghatározott teljesítésihelyte száILitja, beszereli, és ott rendeltetésszerű
hasznáLatra alkalmas-, a szetződésnek_, és a vonatkoző szabványoknak, illetve műszaki előításoknak
megfelelő műszaki állapotban hibáktól mentesen, I. osztáIyű minőségben a Megrende|ő részétea
szetződéses feltételek szetint átadja.

11./ Szállitó jogosult a szetződés tátgyát képező informatikai eszkózöket a jelen szerződés 3O./
pontjában meghatározott teljesítésihatáidő lejátta előtt' Megtendelő tészéteátadnt (e\őszáIlitásra
jogosultság)' mely esetben, ha a Szállító előteljesítési jogával élni kíván, úgy kóteles a Megrendelőt a
szetződésszerű teljesítéspontos időpontjától azt megelőzően Legalább 5 nappal korábban trásban
tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelő előzetes ításbeli tájékoztatás eddtg az időpontig nem
töténik meg' Megrendelő jogosult az előteljesitést és így a szál|ttandő inforrnatikai eszközök átvéte\ét
megtagadni.
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12./

Szállitő jogosult a teljesítéséhezaIváIlalkozőkat igénybe venni. Je|en szerződés értékének10 o^át meghaladó mértékben ktzárőIag a Szállítő á\tal az ajánlatában megjelolt alváIlakoző működhet közte;
ebben az esetben az alváIlalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének10 o/o-át meghaladó méttékben
teljesítési segédet. Ha a szetződéskötést követően - a szefződéskötéskor elóre nem látható ok
következtében - beállott lényeges ködlmény mjatt a szetződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető a meg1elölt alváIlaIkozőval, Megtendelő más megjelölt szervezet (személy)
közteműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfe\el a közbeszetzési eljárásban az abáLla|kozókra
meghatát o z ott követelm ényekn ek.

13./ Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozőétt úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna'
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kátért is, amely anélkül nem
következett volna be.
Iv.
A szBRzőDŐ FELEK EGYÜTTMijrooÉsB

14./ A Szetződő Feleket áItalános egpittműködési kötelezettség terheli a szeruődésben foglaltakra
vonatkozőan Egpittműködésre kötelezettek mindazon kétdésekbenis, amelyek jelen szetződésben
nincsenek szabáIyozva, de amelyek a közérdeket Y^gy valamelyik fél étdekeit pénzügyileg közvetlenül
érinthetik.

15./ A Szetződő Felek haladéktalanul, ításban tájékoztatják egymást a jelen szetződésben foglaltak
teljesítésétől, továbbá minden olyan kétdésról (tény, adat, könilmény), amely a szetződés teljesítését

befolyásolhatja.

16./ Szállitő kötelezettséget vállal arta, hogy Megrendelőt haladékta|anul írásban étesítiabban az
esetben, ha a jelen szerződés időtattama alatt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve
végtehajtási eljárás indul. Szállitő ezen kötelezettségének elmulasztása esetén felelős az éftesités
eknulasztásából

etedóen a Megrendelőnek okozott valamennyi kárért.

17./ Ha a szetződés hatályba lépéseután olyan törvény vagy rendelet (előtás, szabvány, szabá\yzat) \ép
hatá|yba, melynek rendeIkezése a szetződés teljesítésérekihatással van, és az eset vis maior kategőnába
vonható, jelen szerződés a I(bt' 303. $ alapján módosításra kerülhet.
I8./ A

szál]ttási időpontok összehangolása,

tekintetében

a teljesítés sotán szükségessé válő intézkedésekmegtétele

SzáLlítő részérőI kapcsolattartó személy:
név: Szappanos Gábor
levelezési cin: 7 623 Pécs, Mártír ok uga 42.
telefon: 72/516-510
fax:72/ 516-529
e-mail: gabor. szappanos @mmcomputer.hu

Megrendelő részétőI kapcsolattattó személy:
név: Csoboth Tamás
levelezési cim:7728 Sombetek, I{ossuth Lajos utca 111.
telefon: 69 / 338-121
fax 69/338-121

e-mail: ko! egyzoseg@somberek.hu

r9./ A Szerződő Felek jelen szeződésben fe\hataLmazzák az előző pontban megnevezett
képviselőiket, hogy a teljesítéssotán hozott döntéseknél, a teljesítésiigazolások alákásánáI a Szerződő
Feleket teljes jogkörrel képviseljék'Jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki
intézkedéseket'nyilatkozatot, amely a szetződés teljesítéséhezszükségessé válik és a jelen szerzódésben, s
a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. A Szetződő Felek képviselőinek a jelen
szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstőt kezdve
hatályos' A képviselők szeméIyében tőtténő váItozást a Szetződő Felek egymással azonnal, tásban közlik.
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v.

rÉseoprnal xÖgÉn, vecglÚsurÁsI rÖrnÉn
20./ A

szetződés 30./ pontjában meghatározott teljesítési határtdő Szállítő hlbáiábőI tönénő
A késedelmi kötbér napi métékea
szeruődés szetinti, AFA nélkül számitott ellenszolgáltatás 0,5 o/r_a. A késedelmi kötbét a

elmulasztása esetén a,Megrendelőt késedelmi kötbér illeu meg.
késedelembeesés napjától esedékes.

21./ Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Szállitő a 28./ pontban foglalt kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, köteles a késedelembeesés időpontjától számiwa minden megkezdett egész
ótát követően a hibakijavítás megkezdéséigszetződés szerinti, Ápe
számított ellenszolgáltatás
"elk.it
0,02 o/o- ának megfelelő összegű.
22./ A

szetződés 20./ és 21'./ pontjában szabáLyozott késedelmi kötbér maximális összege a
szetződés szerinti, ÁpA
számitott ellenszolgáltaÍás 1,5'/o-a. Megtendelő csak abban az esetben
"eu..it
tatthat igényt a késedeimi kötbérre, amennyiben a késedelem l<tzátő\ag a Szá|lítő hibájából ered.

23./ A szetződés Szállító étdekkórében felmedlt okból történő meghiúsulása esetén a Szállítő
köteles a szetződés szerinti, Ápa neu.lit számitott ellenszolgáltatás 10 Yr-áiakmegfeleló összegű kötbét
megfizetésére.A kötbér összege a szerződés teljesítésénekarányában csökken.
24./ A

Száilítő kötbér Íizetésikotelezettsége nem mentesíti a Szállttőt a szetződés teljesítése, illewe

a szetződésbőL származő káttérítésifelelősség és egyéb más jogkövetkezmények alól'
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25./

Szá|lltő a megtendelt, illetve a szerződés tárgyát képező infotmatikai eszközökre tányadían
jelen szerződés mellékletétképező műszaki leítás tatalmazza a jőtáIlás jdőtattamát. Abban az esetben'
h'a ezt a lműszakt leítás valamely eszköz esetében nem szabáIyozza a Szállttő 36 havi időtattamta váIIaI
16táIlást.

Ennek megfelelően a szetződés tátgyát informatikai eszközök hasznáLata sotán észlelt hibákat a
Szállító tétítésmentesenkijavítja, vagy az azza7 érintett alkatrészeket' illetve szetkezeti egységeket
kicseréii, amennyiben a hiba \ájavítása egyáItalán vagy ésszerű' határidőn belül nem lehetséges. Á
jdőtatam alatt bejelentett hibákért Szállltő a
iőtáIlást
1őtáIlási idő lejárta után is felelősséggel tartozik.

26./ Á

jelen fejezetben meghatátozott 1őtáI|ási jogok a szerződés tárgyát képező infor:rnatikai
eszközök hiány- és hibamentes átadás-árvételével, az artől szóló és a Megrendelő áItaI kiadott
teljesítési igazolás idópontjától kezdődnek.

27./ Szállitő a

szerződés tárgyát képező informatikai eszközök átadásával egyidejűleg köteles
rendeltetésszetű hasznáIathoz szükséges valamennyi dokumentumot, hasznáLati utasítást
Megrendelő tendelkezésére bocsátani.

28./ Szállitő kötelezettséget vállal ata, hogy a Megtendelő á\tal a jőtáIlás időtanama. alatt küldött
ításbeli _ Megtendelő által kijelölt kapcsolattattő áItaI, faxon megküldött - értesítéstkövető 24 őrán
beiül a helyszini javításáta alkalmas személyzettel és tárgyi eszközökkel a száIlttás helyszínén megjelenik,
és a javitást haladéktalanul megkezdi.

VII.
A TELJESÍTÉsrrpryE, HATÁRIDEJE,

29./ A

teljesítés helye:

helyszínek'

a

ez Arxots - ÁrvÉrEl- MÓDJA

szetződés 2' számvlmellékletét képező miiszaláIeításban meghatátozott
l
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30./

Szá|lítő a szetződés tátgyát képező infotmatikai eszközöke t
Megrendelő úszéreátadni.

201'1'.

év 06 hó 20 napjálg tattozlk

IeszáI|itani és beűzemelni, illetve

SzáIlttő - vagy alváLlalkozőja _ a szetződés tátgyát képező felhasznáLő képzéstlegkésőbb 201I. 07
napjáig köteles elvégezni'

3r.

31,/ Az átadás-árvételi eljáús befejezésekor a Szetződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz
kapcsolódó minden lényeges könilményt átadás - átvételi jegyzőkön1'vbe foglalják és azokat
képviselőik útján cégszerű aláirásalkkal igazo|ják. A kátveszéIy az átadás-áwételi jegyzókónyv
aláír ás áv al s záll át M e grende lőte'
VIII.

Az ELLENÉnrÉrosszBcB, FIZETÉSI FELTÉTELEK
32./ A Szetződő Felek

megállapodnak abban, hogy

a jelen szerződés 5./

pontjában

meghatátozott informatikai eszközők száL]ttását és beüzemelését a TIOP-1.1.1./07/1 2008 - 0755
páIyázat keretében Szállítő 11.500.000 F't + ÁF'A, azaz Tlzenewmillróötszázezer fotint plusz ÁFA

összegű szál]ttási díj ellenében végzl.

A

Szetződő Felek ógziak, hogy az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkori hatályos ÁF'A

törvény

ren

d

elkez

és e

it alkaknazz ák.

33./ Megrendelő kijelenti, hogy a TIOP-1.1.1' /07 /I -2008 - 0755 páIyázat keretében megkötött
Támogatási Szerződése alapján a Közreműködő Szervezet, mint a kifizetéste köteles szeÍvezet
(továbbiakban: Kifizetéste Kötelezett Szervezet) a száL]ttásj dijat a szerződés tátgyátképező informatikai
eszközök az igazolt szetződésszeró teljesítéstkövetően, a l{bt. 305.s (3)-(7) bekezdése szerint, átutalással'
fodntban (HUF) teljesíti, figyelemmel a 281"/2006' (xII. 23.) I{otmányrendelet, a 255/2006. (xII.8)
I{ormányrendelet és a 16/2006. (XII. 28') MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseite.
Amennyiben a projektek pénzngy' ütemezése, megvalósítása, illetve a Ítzetésihatáridőbetattása indokolja,
Megrendelő az ellenszolgá|tatást a TIOP-1.1.1./07/1 _ 2008 _ 0755 támogatási konstrukció szednti
utő Ftnanszttoz ás sz erint utalj a.

34./ A

szetződés szerinti Ítzetésihatáridők eredménytelen elteltét követően Szállítő jogosult a jelen
szerződés mellék1etétképező, Megrendelő áItal pénzfotaalmi szolgáItatőjának adott beszedési megbízás
teljesítésétevonatkozó hozzájáruIás, felhatalmaző nytlatkozat alapján beszedési megbizást ben1újtani
Megrendelő pénzfotgaltli számLáját vezető bankszámlája terhéte. A beszedési megbízás teljesítés&e
vonatkozó hozzájáruIás, felhatalmaző n5,tlatkozat a jelen szerződés 5. számu mellékletétképezi. A
beszedési megbízáshoz Szá1]ttő a 1,8/2009.0/III. ó.) MNB rendelet 34'$ (2) bekezdés d) pontja alapján
köteles csatolni a Megtende|(í részérekiküldött tértivevényesfelszólító levél másolatát. Az előzőekkel
ellentétben nem npjtható be beszedési megbizás, amennyiben Megrendelő hitelt érdemlő módon
tgazolja, hogy késedekne az 'tányitő hatőság, illetve a támogatásfolyósító szetvezet késedelme miatt
következett be, erről Megrendelőnek kötelessége a kibocsátott számla, részszámla Lejántát rr'egelőző
munkanapig Szál|ltőt értesítenie. Ez esetben nem minősül fizetési késedelemnek a Megtendelő
késedelme.

IX.

szEF.zÓDÉsszBcÉs

35./ Amennyiben a Szetződő Felek egyike szetzódésszegést követ el, a szetződésszegés folytánkárt
szenvedett félkártéútésteésf vagy kotbéne és/vagy azonnaÉ'hatáLy(t elál]ásra jogosult.
36./ A Megrendelő a

Szállítőh'oz jntézett írásbeli nytlarkozattal, kártérítésikötelezettség nélkül

azonnalihatáLlyaleláIlhataszetződéstőI,ha

hfrst{,,oon*
*ll*
rr{*rtu{u,r!

'

SzállÍtő a telje.sítésihatárldőhőz képest
mint 30 (harminc) napos késedelembe esik, mely
1öbb
késedelem esetében meghiúsulási kötbér Megrendelő
.'"- e.oe.'yárítt .t;

a Szállító súlyos szetződésszeEést követ

'

e7, azaz a szetződésből eredő valamely lényeges
köteiezettségét nem telj esíti;
a Szállitó ésszerű időn belül nem teljesíti a Megtendelő ata vonatkoző felsző|itását,
hogy tegyen
mandéktalanul eleget a szetződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan
és időbeii poíro.
teljesítésének,

'
l
'
'

Szállítő rnegtagadja a Megtendel ő áItal ad,ottutasítások végrehajtását;
Szállító a Megrendelő jőváhagyása nélkül köt alvállalko zisi szerződést;
a Szállító ellen csőd- vagy felszámolási e\játás vagy végelszámolás indul.
a
a

37'/ A Szá|lítő azonnalt hatállyat elállhat a szetződ,éstől, ha a Megtendelő nem fizeti meg a Szállítő
tészérea Megrendelő á]tal kiá]lított igazolás értelmében esedé-kes bármely
összeget a szá]]ttásj
szetző'désben meghatározotthatáridőig, feliéve, hogy a Szá||ítő álta|dizőttlegabÉb
30 napos pőthatáridő

is etedménytelenül eltelt.

rwrrarfó zAToK
38./ Mindkét fél kijelenti, hogy
' kelló felhatalmazással és jogkötel tendelkezik a jelen szetződ.és
r a jelen szetződés aláitását'az erre kijelölt vezető, illetóleg
'

engedélyezte, és a2 megfelel

aláírásfuaés teljesítésére;

a cég l'gazgatósága r^gy ,rz.tő tes1.ilete

ette Yonatkozl jogszabá|yir..rá.1k""=ér.t

^z
''ih jogszabályok
a jelen szetződést a fél nevében
a1áirő.;'.1'et1
a vonatkoz::ő
által
megkívánt tegiszttált. atáitási joggal rendelkezik, igy-"gf.l.ló,
,{rréről a szerződés a;áirása és teljesítése

nem eredményezi más, olyan szetződés, vagy egyéü'jogny17atkozatmegszegését,
melyben félként
szerepel;

r nincs olyan

függőben levő kötelezettsége' vagy étdekkorébe n lévő más körülmény'
amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szetződésien fo[ialtak érvényességéte,
teljesítéséte,vagy saját
teljesítésikészségére,illetve képességére.

xI.
JoGVITÁK RENDEZÉSE

39'/ A Szeruőd'ő
megállapodnak abban' hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton,
közvetlen tárgyalások |el9k
ut1án l<tvánják rcndeznj és csak ít*"' ro'"a.rÉu[ uira.agn
oz, hí. u szetződő

közötti

felek

előzetes tátgyalásos tendezés nem vezetett etedményte.

40'/ A Szetződ'ő
megá1lapodnak abban, hogy a szetződésből eredó valamennyi
perben alávetik
|:t.| fuggő
magukat a pettátgyéttéktől
en a Tatabányai Váiási- , va1Y a l(omárom-Esztergom Megyei Bíróság
l<tzfu

őlago s

i1le tékes s égének.

EGYÉB nBr,őIiixpzÉsBr

1 A jelen szerződésben nem szabályozottkérdésekre akőzbeszetzésekről szóló módosított 2003' évl
CxXIx
törvény, aPolgáiTörvénykönywőtszőlő
többször módosított 1959. évi IV. törvény,

4:

egyéb kap

42'/

cs

o1ő dő hatály os j ogszabályok rendelkez

és

ei az ttány ad,ők.

va7amint az

Jelen szerződés elválaszthatatlan részétképez]kaz alábbtmel]ékletek:
1. számu melléklet Ájánlattételi Felhívás
2. számu melléklet:
Műszaki leírás
3. szár.rrű melléklet:
S z állttő közb es z etz és s orán b en1rj to tt aj ánlata
4. számu melléklet:
Nyilatkozat az azonna|:. beszedési megbizáshoz

I,nS|
*'6*
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43./

Je\en szetződést

a Szeruődő Felek

akaratukkal mindenben megegyezőt,

a

képviselői, elolvasás és közös

értelmezésután, mint

@égy) magyar nyelwő eredeti példányban jőváhagyőlag a!átták,
melyből2 (ké0 példány Megtendelőt,i]'.2 (kettő) példány Szállítót illeti.

