Szállítási szerződés
Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:
Megrendelő:
Neve: Lenti Város Önkormányzata
Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Képviselője: Horváth László Polgármester
Adószáma: 15432728-2-20
Bankszámla száma: 14100299-10957149-01000001
Telefon: 92/553-913
Fax: 92/553-957
Szállító:
Neve: Bravogroup Rendszerház Kft.
Címe: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Telefon: 06/1/469-6234
Fax: 06/1/469-6259
Képviselője: Lapos Róbert meghatalmazott képviselő
Adószáma: 11809360-2-42
Bankszámla száma: 11736006-20359849-00000000
Cégjegyzék szám: 01-09-677773
I. Előzmények:
1. Felek előzményként rögzítik, hogy Lenti Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást
folytatott le „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános
Iskolákba” – informatikai eszközbeszerzés szállítási szerződés keretében” tárgyban,
amelynek nyertese a Szállító lett. Ennek megfelelően a felek az alábbi szerződést kötik
meg egymással.
2. A jelen szerződés létrejöttének alapját az ajánlattételi felhívás, a Szállító ajánlata
alkotja.
3. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti
dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi erősorrendet állapítják meg:
•
„Ajánlattételi felhívás”;
•
A Szállító ajánlata;
•
Jelen szerződés.
4. A felek rögzítik továbbá, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden
olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével,
illetve azt is, hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, a
fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a szerződés részét képezi.
II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye:
1. A Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig vállalja az ajánlattételi felhívásban, és az
ajánlatban részletesen meghatározott eszközök beszerzését, szállítását, telepítését és a

szükséges kezelési és üzemeltetési szabályok, folyamatok betanítását, és az előírt
jótállási idő alatt a garanciális javítások elvégzését.
2. A Szállító kijelenti, hogy az általa szállított eszközök - az ajánlattételi felhívásban
meghatározottak alapján – mindenben megfelelnek a Megrendelő elvárásainak, a
megajánlott eszközök magyarországi forgalomba hozatalához szükséges
engedélyekkel rendelkeznek.
3. A Szállító kijelenti, hogy az Európai Unióban letelepedett ajánlattevő és az általa
szállított berendezések közösségi árunak minősülnek ezért számára nemzeti elbánást
kell nyújtani.
4. A Szállító kártalanítja a Megrendelőt minden harmadik személy olyan szabadalom-,
védjegy-, vagy egyéb jogi követelésével szemben, amely a szerződésben
meghatározott szállítással kapcsolatos.
5. A szerződés keretében leszállított berendezéseknek, eszközöknek és teljesített
szolgáltatásoknak meg kell felelniük a szabványoknak, rendelkezniük kell a
jogszabályokban és az ajánlattételi felhívásban előírt kellékekkel, műszaki
paraméterekkel, I. osztályú minőségűnek kell lenniük.
6. A Szállító által végzett teljesítésnek, valamint az általa beszerzett és leszállított
valamennyi árunak meg kell felelnie a hazai normáknak, ki kell elégítenie a hatósági,
tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és más vonatkozó
előírásokat. A Szállító mindezekért a Ptk-ban foglalt szabályok szerint szavatossági
felelősséggel tartozik.
7. A teljesítés helye Arany János Általános Iskola; 8960 Lenti, Gyöngyvirág út 2.;
Vörösmarty Mihály Általános Iskola; 8960 Lenti, Vörösmarty út 30.
III. Ellenérték:
1. A Szállítót a szerződés tárgyát képező berendezések, eszközök ellenértékeként nettó
19.175.796,- Ft + Áfa, azaz bruttó 23.969.746,- Ft szállítási díj illeti meg. A szállítás
tárgyát képező egyes termékek ellenértékét jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képező költségvetés tartalmazza.
2. A III.1. pontban meghatározott ellenértéket a Szállító az alábbiak figyelembevételével
jogosult leszámlázni.
Az eszközök tekintetében a finanszírozás 100%-ban pályázati forrásból valósul meg.
A fizetés ezen áruk esetében, a teljesítés igazolásával benyújtott számla alapján
történik a Kbt. 305. § (3) bekezdése, valamint a 4/2011. (I.28.) kormányrendelet
szerint. A Szállítónak egy végszámla benyújtására van lehetősége az eszközök
leszállítását és üzembe helyezését követően.
A Megrendelő előleget nem biztosít.
A teljesítést igazoló és az átvételi okiratok számla mellékletét kell, hogy képezzék. A
számla mellékleteként a Szállítónak kimutatást kell készítenie, melyen az egyes
berendezések, eszközök ellenértékét részletezni szükséges.

3. A Szállító a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően
nyújthat csak be számlát.
4. A Szállító által megajánlott berendezés, eszköz ellenértéke minden olyan feladat
elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amely az ajánlattételi
felhívás bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés
teljesítéséhez, az átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, a kezelő személyzet
betanításához, a garanciális kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.
5. A Szállítót a garanciális körbe eső, jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek
teljesítéséért, a jótállás teljes időtartama alatt külön díjazás nem illeti meg és arra
semmilyen igényt nem támaszthat a Megrendelővel szemben.
6. A felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A.§ alapján kell eljárni.
7. A Megrendelő az általa igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, jelen Szerződésben
meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően hozzájárulását adja
jelen felhatalmazó nyilatkozattal arra, hogy a Szállító a Megrendelő Magyarországi
Volksbank Zrt-nél vezetett, 14100299-10957149-01000001 számú számlája terhére –
jelen Szerződésen alapuló – jogos követelése erejéig beszedési megbízást nyújtson be.
IV. A szállítási határidő:
1. Jelen szerződés tárgyát képező termékek leszállításának határideje: 2011. augusztus
15.; a képzésen résztvevő személyek betanítására vonatkozóan 2011. augusztus 31. (a
képzési idő: 10 óra/fő).
2. A Szállító köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, legalább a teljesítést megelőző 5
munkanappal. A Megrendelő - a Szállító írásban megküldött értesítésére - köteles
legalább a teljesítést megelőző 5 munkanappal, a Szállítót írásban értesíteni a teljesítés
pontos helyéről.
V. A Szállító kötelezettségei a szállítás során:
1.

A Szállító köteles a szerződés megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a
szerződéssel összhangban végezni. Köteles szigorúan alkalmazkodni Megrendelő
utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a
beszerzést érinti, vagy arra vonatkozik.

2.

A Szállító csak I. osztályú berendezést szállíthat le.

3.

A Szállító köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt,
szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a szállítással, a teljesítendő
adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

4.

A Szállító köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet
az előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy
hatóság megállapít. Köteles megóvni és kártalanítani továbbá a Megrendelőt minden
igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett

név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel bármely Szállítói tevékenység
következtében.
5.

Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része
nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, más alvállalkozót csak a
Megrendelő hozzájárulásával lehet bevonni, és akkor is csak abban az esetben, ha az
megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott
követelményeknek.

6.

A felek rögzítik, hogy jelen projekt keretében a szerződés teljesítésének ideje alatt, a
teljesítés helyként kijelölendő helyszínen kivitelezési munkálatok fognak folyni, ezért
a Szállítónak az eszközök, berendezések beállítása és üzembe helyezése során együtt
kell működnie – a Megrendelő mellett – a területen kivitelezési munkálatokat végző
vállalkozóval (vállalkozókkal).

7.

A felek rögzítik, hogy a Szállító az alábbi műszaki tartalommal szállítja az egyes
eszközöket az ajánlatában vállaltak szerint.
o Projektor fényereje: 3000 Lumen
o Monitor szélesség: 20”
o Merevlemez tárolókapacitása: 320 GB
o Memória: 4 GB
o PC CPU órajele: 3,1 GHz
A felek rögzítik, hogy a Szállító a projektorhoz tartalékizzót biztosít.

VI. A felek jogai és kötelezettségei a teljesítés során:
1. A Szállító feladatait a Megrendelővel egyeztetve az általa előzetesen megjelölt helyen
és időpontban látja el. A Szállító és a Megrendelő a képzés helyszínének kijelölése
előtt egyeztetnek. A képzésben résztvevő személyek száma: 60 fő.
2. A Szállító biztosítja a képzés ellátásához szükséges általános infrastruktúrát
(számítógép, fénymásolás, szövegszerkesztés, projektor, postai kézbesítés stb.),
amelyért őt a díjon felül költségtérítés nem illeti meg.
3. A Szállító köteles legjobb tudása szerint a legmagasabb szakmai színvonalon, a
Megrendelő érdekeinek megfelelően a jelen szerződésben meghatározott időre és
feltételek szerint ellátni a képzési feladatokat.
4. A Megrendelő köteles a megbízás ellátásához szükséges és a Vállalkozó által a jelen
szerződés teljesítésével összefüggésben, írásban igényelt adatokat és információkat a
Megrendelő által harmadik személyekkel – kellő időben és megfelelő tartalommal – a
Szállító rendelkezésére bocsátani.
5. A Megrendelőnek az együttműködési kötelezettség kapcsán a teljesítést akadályozó
körülményeket haladéktalanul tudomására kell hoznia.

6. A Megrendelő kijelöli a Megrendelői feladatok elvégzéséhez szükséges szakembereit,
és gondoskodik olyan munkabeosztásukról, amely az I. pont szerinti feladat teljesítését
lehetővé teszi.
7. A Megrendelő köteles a képzéseken résztvevők névsorát – a felnőttképzési szerződés
és a tanúsítvány kiállításához szükséges adatokkal együtt – a képzés megkezdése előtt
legalább 8 munkanappal előbb írásban megküldeni. A résztvevők képzésen való
részvételét a Megrendelő biztosítja, valamint tudomásul veszi, hogy a tanúsítvány
kiállításának feltétele a képzés 100 %-án való részvétel.
8. A Megrendelő köteles előzetesen tájékoztatni az általa kijelölt részvevőket a képzésen
való részvétel és a teljesítés feltételeiről.
VII. Az átadás-átvétel:
1.

A jelzett teljesítési határidőt követő 3 munkanapon belül Megrendelő amennyiben
szükséges, képviselője útján köteles az átadás-átvételi (üzembehelyezési) eljárás
időpontját kitűzni, és az átadás-átvételi (üzembehelyezési) eljárást legkésőbb 8 napon
belül lefolytatni.

2.

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha
• az eszköz szállítása a Megrendelő által megjelölt helyre, az érvényes
szabványok szerinti I. o. minőségben, (átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele
megtörtént)
• az eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van,
• a betanítás és a zavartalan próbaüzem lezajlott.
• a szállítás, a szolgáltatás a szerződés feltételei szerint történt, és csatolásra
került a számla mellé minden egyéb okmány, amit a fizetési feltételek előírnak.

3.

A Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére
vonatkozó határidőket megjelölni.

4.

A Szállító az átadás-átvételi (üzembe helyezési) eljárás keretében, a teljesítés
feltételeként átadja:
• magyar nyelvű kezelési útmutatót,
• kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyvet,
• hatósági, forgalomba hozatali engedélyt,
• jótállással kapcsolatos iratokat.
A sikertelen átadás-átvételi (üzembehelyezési) eljárás költségei a Szállítót terhelik,
amennyiben ez a Szállító érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

5.

A Szállító kötelezettséget vállal valamennyi olyan dokumentáció, illetve információ
átadására, amely a készülék rendeltetésszerű használatához és karbantartásához
szükséges.

VIII. A felek képviselői:
A Megrendelő képviselője:
Név: Horváth László polgármester
Cím: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Telefon: 92/553-913
Fax: 92/553-957
E-mail: polgarmester@lenti.hu
A Szállító képviselője:
Név: Lapos Róbert kereskedelmi igazgató-helyettes
Cím: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Telefon: 06/1/469-6260
Fax: 06/1/469-6205
E-mail: lapos.robert@bravogroupoffice.hu
IX. Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér:
1.

Amennyiben a szerződés teljesítése során a Szállító olyan körülményekbe ütközik,
melyek meggátolják az időben történő teljesítést, a Szállítónak azonnal írásban
értesítenie kell a Megrendelőt a késedelemről, annak okáról, várható időtartamáról.

2.

Amennyiben a Szállító olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a
IV. pontban meghatározott szállítási határidőhöz képest késedelmesen teljesít, a
késedelem minden napjára azonos összegű, a nettó szállítási díj 0,5%-ának megfelelő
összegű napi késedelmi kötbér megfizetésére köteles azzal, hogy a késedelmi kötbér
összege maximum 30 napig kerül felszámításra, ezt követően a Megrendelő jogosult a
határidőben le nem szállított berendezés, eszköz tekintetében a szerződéstől egyoldalú
jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani.

3.

Amennyiben a Szállító késedelme rákényszeríti a Megrendelőt, hogy a szerződéstől
elálljon, úgy a nettó szállítási díj 5%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre
lesz jogosult a Megrendelő.

4.

Abban az esetben, ha a Szállító hibásan teljesít, akkor a hibásan teljesített feladat
(leszállított eszköz, berendezés) nettó ellenértéke 10 %-ának megfelelő összegű hibás
teljesítési kötbért tartozik fizetni.

X. Jótállás, szavatosság:
1.

A Szállító szerződést biztosító mellékkötelezettségként a leszállított berendezésre,
eszközre (beleértve a berendezés, eszköz minden tartozékát és alkatrészét) és az
elvégzett szolgáltatásokra 60 hónap jótállási kötelezettséget vállal. A jótállási idő alatt
elvégzendő garanciális javítások esetén a Szállító semmilyen jogcímen nem számolhat
fel költséget a Megrendelőnek, amennyiben a hiba nem a nem rendeltetésszerű
használatból ered.

2.

A Szállító az átadás-átvételkor köteles a Megrendelő részére két példány szállítási
listát mellékelni, valamint a leszállított, beszerelt berendezésre a jótállási nyilatkozatot
kiállítani. A Szállító az átadás-átvételkor 1 példányban átadja a Megrendelőnek a

leszállításra kerülő áru magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasításait, jótállási
iratait.
3.

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási idő alatt bekövetkezett,
garanciális körbe eső meghibásodások Megrendelő általi faxon megküldött
bejelentésétől számítva szakembere 12 órán belül megjelenik a helyszínen felmérni és
- a meghibásodás nagyságára tekintettel – kijavítani a jelzett hibát.

4.

A Megrendelő köteles haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 8
napon belül értesíteni a Szállítót a szerződéses kötelezettség teljesítésével
kapcsolatban felmerült bármilyen hiányosságról.

5.

Nem tartozik a Szállító jótállási kötelezettségébe az olyan hibák elhárítása, amely nem
rendeltetésszerű használat, szükséges karbantartás elmulasztása, külső behatás, vagy
vis major eredménye.

6.

Amennyiben a Szállító 1 munkanapon belül a hibás terméket nem cseréli, illetve
javítja ki, Megrendelő a szállító kockázatára és költségére gondoskodik a hibásan
teljesített áru kicseréléséről.

7.

A kijavított, kicserélt berendezésre a Szállító garanciáját köteles kiterjeszteni.

8.

Amennyiben a Szállító a garanciális javítások tekintetében nem tartja be a kiszállási
határidőt, és késedelembe esik, annak ellenére, hogy az adott berendezést, eszközt
határidőre leszállította, viselni köteles a nem szerződésszerű teljesítés jelen
szerződésben és a Kbt-ben előírt következményeit.

XI. Egyéb rendelkezések:
1.

A Szállító és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az
együttműködés során - szükség szerint és a Megrendelő kifejezett írásbeli kérésére - a
kivitelezővel folytatott koordinációs megbeszéléseken a Szállító is köteles részt venni,
a beruházás zökkenőmentes megvalósítása érdekében, a szerződés teljesítésével
kapcsolatos kérdések, a megteendő intézkedések meghatározása, a határidők kitűzése
és a felelős személyek megjelölése érdekében. Az ilyen jellegű egyeztetésekről –
amennyiben a Megrendelő igényli a Szállító részvételét – a Megrendelőnek a Szállítót
legalább 3 munkanappal előbb kell írásban értesítenie.

2.

A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek
minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek képviselői jogosultak érdemben
nyilatkozni, esetlegesen a szerződést módosítani, amely kizárólag írásban tehető meg
érvényesen.

3.

Abban az esetben, ha Szállító csődbe menne, felszámolási eljárást kezdeményeznének
ellene, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válna, Megrendelő bármikor
felmondhatja a szerződést a Szállító írásos ajánlott levélben történő értesítése útján.
Ebben az esetben a Megrendelő csak a már leszállított berendezés megfizetésére
kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Szállító nem tarthat igényt.

4.

A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben és módon van lehetőség.

5.

A szerződés teljesítéséből eredő bármely vitás kérdések rendezését felek tárgyalás
útján kísérlik meg. Amennyiben a felek a vitás kérdéseiket tárgyalás útján nem tudják
rendezni, felek jogvita esetén a Megrendelő székhelye szerinti illetékességgel és
hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

6.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési törvényben
foglaltak és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a vonatkozó
egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak.

Jelen szerződés 6 példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt és 2 példány a
Szállítót illeti meg.
Melléklet: A szállítandó termékek listája, egységárai és műszaki leírása (árazott költségvetés)
Lenti, 2011. július 29.

Ferenczi Róbert
Alpolgármester
Lenti Város Önkormányzata
Megrendelő

Lapos Róbert
Meghatalmazott képviselő
Bravogroup Rendszerház Kft.
Szállító

