
Szállítási szerződés

amelY létrejött egyrészről

Hivatalos né: Tiszacsege Város Önkormánizata
Postai Cím: 4066 Tiszacsege. Kossuth utca 5.
Adószám: 15728616-2-09
Számlavezető: OTP BANK \\rt.
Bankszámlaszám: 11738170-15373443-10110007
Képviseletében: Szilágy i Sándor polgármester.

mint Megrendelő

másrészről:

Hivatalos né: CASYSTEM FACILITY Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Cég székhely: 1094 Budapest. Ferenc tér 5. 5. cm. 53.
Levélcím: 2120 Dunakeszi. Kassa utca 24,
Adószám: 12734233-2-43
Cég,jegzékszám: 01 09 946607
Számlavezető: CIB Bank
Bankszámlaszám: 10700653-65896l52-5]100005
Képviseletében: Kecsmár András

mint Szállító között. az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Felek rögzítik. hogy Megrendelő közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívás
került megküldésre 2013. április 19-én az alábbi árubeszerzés elvégzésére, amelyet a Szállító
nyert meg.
A szerződés tárgyát képező beszerzés megnevezése: Szállítási szerződés
„Térfigyelőrendszer kialakítása a közbiztonság megőrzése érdekében Tiszacsegén”
tárgy ában az 1. sz. mellékletben részletesen meghatározott termékeknek megfelelően.
A részletes műszaki specifikációkat, az ajánlattételi felhívás dokumentációja, valamint
Szállító közbeszerzési eljárás során tett ajánlata képezi. mely teljes egészében része a jelen
szerződésnek. A felek kijelentik, hogy e dokumentumok teljes terjedelemben rendelkezésükre
állnak.

2. A szerződés összege

Nettó 13.705.000,- Ft + ÁFA (27 %) Összesen: Bruttó 17.405.350,- Ft azaz:
Tizenbétmiliió-négvszázötezer-háromszázötven 30/100 forint.

a Szállító által megadott ár alapján. melyet az 1 .sz. melléklet tartalmaz. Az ár tartalmazza a
termékek jelen szerződés 3.1. pontjáhan megjelölt hehre történő leszállítását. heüzemeltetését
és a Megrendelő tgadó személy zetenek részére történő átadás költségét is.

Megrendelő a Kht. 125. (4) bekezdés alapján nem fizet, illet\e nem számol cl olyan
költségeket. melyek a Kbt. 56. 1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Szállító adóköteles jövedelmenek



csökkentésére alkalmasak.
Szállító a szerzödés teljesitésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Meerendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. (5) bekezdés szerinti ügvietekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

3. A teljesítés hehe, ideje és jeHege

3.1. A teljesítés helye:

Tiszacsege Város Közigazgatási területei
lirsz-ok 087 10 0883 0878 1873 6473, 648 I 1796 84 619 1305 1224 1 0426
212

3. 2. A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2014. április 30.. Megrendelő előteljesítést
elfogad.

A szállító köteles a megrendelőt a teljes üzembe helyezés időpontjától számított 3 nappal
korábban értesíteni.
A szállító kötelezi magát arra, hogy a szerződés tárgyát képező eszközöket a
dokumentációban megnevezett telephelyre, illetve a megrendelő által meghatározott helyre
szállítja és a megrendelő birtokába adja, üzembe helyezi. A szállítási költségek a szállítót
terhelik.
3.3. Szállító kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében általa leszállított valamemyi áru
megfelel a szabványoknak, törvényben, illetve a törvényhez kapcsolódó hatályos
rendeletekben. különösen az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak. valamint a felek között
létrejött egyéb megállapodásoknak és kikötéseknek. Szállító 1. osztályú minőségű áru
szállítására köteles. A Szállító tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt
szabályok szerint szavatossági és kárfelelősséggel tartozik.
3.4. Szerződésszerű teljesítésnek a jelen szerződés mellékletét képező tételes költségvetés
alapján jelen szerződés 3.1. pontjában megjelölt helyre, a megrendelt minőségben és
mennyiségben történő leszállítása és átadása Megrendelő fogadó személyzete részére.
A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek. ha a teljesítés helyére leszállított áruk átvételét
Megrendelő erre feljogosított képviselője írásban igazolta. melyet a Megrendelő a sikeres
átadás-átvételi eljárást követően köteles megtenni.

4. Fizetési feltételek

4.1. Megrendelő előleget nem biztosít. 1 db rész számla és egy végszámla benvújtására van
lehetőség. Résszámla henvújtására a projekt során heszerzendő eszközök beszerzését és
Ajánlatkérő részére történő leszállítását követően van lehetősége Ajánlattevőnek. Részszámla
benvújtására 2013. október I 5-ig van lehetősége az Ajánlattevőnek. A beszerzés pénzügyi
fedezetét az Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2011-től nyújtandó, a Hortobágyi LEADER HACS területén térfigvelő rendszer
kialakítása pályázat keretében — elnevezésű pályázat során elnvert támogatás biztosítja.
Megrendelő a teljesítés igazolás aláírása után. tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított. a Megrendelő által leigazolt számla ellenében a számla Megrendelő általi
kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egvenlíii ki.

a megfelelő tartalommal - a számlán tételesen munkanemenként pontosan
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feltüntetve a megvalósított építési tételek. ÉNGv szerinti bontású számla részletezővel -

kiállított számla teljes körűen igazolt teljesítését követően. a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek valamint a mindenkori hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően
történik. A kifizetés az Árt. 36A. hatálya alá tartozik.

5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

5.1. Szállító tudomásul veszi. hogy késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége áll fenn a
szerződés tetjesítési határidejének késedelmes teljesítése esetén.A napi késedelmi kötbér
mértéke a nettó vállalási ár 0,2 %-a, de összesen legfeljebb 30 nap lehet.

5.2. A vállalt teljesítés saját hibájából bekövetkező meghiúsulása esetére az ajánlattevő
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulásnak tekintendő a 30 napot meghaladó
késedelem.
A meghiúsulási kötbér mértékét az ajánlatkérő a nettó vállalási ár 20 %-ban határozza meg.
A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Szállító által leszállított árut átveszi, és a
teljesítés megtörténtéről igazolást ad.

6. A Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Szállító kijelenti. hogyjelen szerződés 3.3. pontjában foglaltak szerint vállal teljesítést.
Szállító köteles a termékeket a megfelelő csomagolásban. sérülésmentesen az áru
természetének megfelelő kiszerelésben szállítani.
Szállító jelen szerződés 3.2. pontjában megjelölt szállítási határidőt vállalja a 3.1. pontban
megjelölt szállítási helyszínhez.
Szállító valamennyi szállítással járó kockázatot vállalja.
Megrendelő képviselője köteles a szállítmány megérkezésének időpontjában az átadás-átvételi
eljárás lefolytatására megjelenni és az átadás-átvételi eljárást lefolytatni. valamint a
minőségvizsgálatot megkezdeni és lehetőség szerint elvégezni.
Megrendelő köteles Szállítót haladéktalanul Írásban értesíteni bármely általa felismert, illetve
tudomására jutott hibáról vagy kifogásról.
Megrendelő Szállító részére biztosíUa a.z előzetesen leadott lista alapján a dolgozók és a
gépjárművek munkaterületre való szabad bejutását.

6.2. Felek meállapodnak. hogy a Szállító a szerződés aláírásával a szerződés tárgyát képező
1. számú mellékletben lévő eszközöket és az ezekből kialakított rendszert karban tartja.
valamint üzemelteti az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig díjmentesen.

6.3. Megrendelő a jótállás körébe tartozó működési zavarok. hibák észlelése esetén
haladéktalanul. de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Szállítót írásban (postai úton vagy
faxon. e-mailen keresztül) értesíteni a müködési zavar, hiba felmerüléséről. jellegéről.
valamint az érvényesíteni kívánt garanciális igénvekről .A Szállító a Megrendelő értesítése
alapján köteles a működési zavar, hiba okát 3 munkanapon belül megvizsgálni és megkezdeni
annak elhárítását. A Szállító a Megrendelő értesitését követően legkésőbb 1 napon belül
köteles a hibát kijavítani. ennél hosszabb időt igénylő javítás esetén csereterrnéket biztosítani.

6.4.Szállító a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást és költségtérítést nem
követelhet.
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6.5. Megrendelo jogosult és egyben köteles a szerződest felmondani, ha
- az Szállitóban közvetetten vagy közvetlenül 250 o-ot meghaladó tulajdoni részesedét szerez
valameh olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,
- az Szállító közvetetten Vagy közvetlenül 25° a-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

alamely olyanjogi személy agy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban.
amely nem felel meg a Kbt. 56. 1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,
A szerződés felmondása esetén az Szállitó jogosult a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére.
- KülfZMdi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni. hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybe étele
nélkül.

7. A szerződő felek képiiselői

Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetősége:

Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.

Kapcsolattartó: Szilágyi Sándor polgármester

E-mail cím: polgarmestermail.tiszacsege.hu

Telefon: 36-52-588-400

Telefax: +36-52-588-405

A jelen Szerződés teljesítése során mind a szállító, mind pedig harmadik személyek irányában
Szilágyi Sándor polgármester vagy az általa kijelölt személy jár cl.

Szállító kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége:

Cég székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. 5. cm. 53.

Levélcím: 2120 Dunakeszi, Kassa utca 24.

Kapcsolattartó: Kecsmár András

E-mail cím: kecsmar.andras acasf.hu

Telefon: -36-30-239-239l

Telefax: +36-l -700-2535

8. Felelősségviselés, kárveszélvviselés

8.1. Szállító teljes kárfelelősséggel tartozik minden olyan kárért annak hitelt érdemlő
igazolása alapján — amelyet a szerződés teljesitésé cl összefüggésben. akár Szállító maga,
akár alkalmazottja, illeh’e a teljesítésbe be ont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve
egyéb szerződésszegő tevékenysége kö etkezmény eként a Megrendelónek okozott.
8.2. Szállító hibáján kí ül beköetkezett rendkívüli. elháríthatatlan események (p1.: természeti
katasztrófák. háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kí\ üli sztrájk, kivé e

(
ési baleset) esetén a teljesítés elmaradása miatt Megrendelő nem jogosult a



szeriodésszegés esetén alkalmazható jogkö\ etkezmén\ ek ér énvesitésére. Ennek feltétele.
hogy Szallító köteles az ih en jellegű eseményrol és annak \ árható időtartamáról Megrendelőt
a legrö idebb idön belül az érintett hatóságok, kamarák. stb. hivatalos igazolásának
esatolása mellett írásban értesíteni, Amenny iben emiatt a szerződés részteljesitése 2 napnál
hosszabb késedelmet szened, akár a Megrendelő, akár a Szállító minden hátrányos
jogkö etkezmény nélkül — jogosult a megrendeléstól elállni.
8.3. Amenniben Szállító hibás teljesitése vagy a teljesítés meghiúsulása olyan. Megrendelő
érdekköréhen felmerült ok miatt köetkezett he. úa Szállítónál emiatt felmcrüló
többletköltséget. kárt — annak hitelt érdemlo igazolása alapján Megrendelő köteles
Szállítónak metériteni.
8.4. A Megrendelo szerzodésszegése esetén Szállító legalább 8 napos határidő tÜzéSé\ cl
köteles felhí ni a Megrendelőt a szerzódésszerű teljesítésre. Amennyiben a Megrendelő ennek
nem tesz eleget Szállító a Megrendelő ismételt szerződésszegése esetén jogosult a másik
félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni, illetx e azt azonnali hatállyal
felmondani.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szerződő felek tudomásul veszik. hog\ a közbeszerzési (páházati) dokumentáció a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
9.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait kell
alkalmazni.
9.3. Szerződő felek a jelen megállapodást, amely 4 eredeti példányban készült és 5 oldalt
tartalmaz. mint akaratukkal mindenben egyezőt. a létrehozására irányuló jogosultságuk
birtokában írták alá.
9.4. Felek megállapodnak abban. hogy felmerült jogvita esetén kikötik a Debreceni Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét.

A szerződés módosítása kizárólag a Kht. 132. -ban leírtak figyeIembeételével történhet.

Tiszacsege. 2013. szeptember 30.

Szállító Megrendelő
CASYSTEM FACILITY Ipari.

Tiszacsee \ aros OnkormanvzataKereskedelmi es Szolgaltato Kfl
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