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Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc - Egyetemváros,
adószám: 15308809-2-05, képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor), a továbbiakban Megrendelő,

másrészről a Ferat Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 5100
Jászberény, Apponyi tér 7., cégjegyzékszáma: 16-09-004950 adószáma: 11505217-2-16,
képviseli: Szarvas Attila ügyvezető; bankszámlaszáma: 10400968-50526575-77901005 ), a
továbbiakban Szállító között, az alábbiak szerint.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítő
2011/35. számában, 6838/2011 számon 2011.03.25-én. Az eljárás nyertes ének az ajánlatkérő
a Szállítót hirdette ki. Felek jelen szállítási szerződést (a továbbiakban: szerződés) ezen
közbeszerzési eljárás alapján kötik meg, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt valamennyi kitételt, előírást, stb. magukra kötelezőnek fogadják el.

A szerződés tárgya

1. Jelen szerződés tárgyát:

38 db iskolai pe csomag, 9 db tantermi csomag, 1 db szerver szoftver, 1 db alkalmazás
szerver, 1 db WIFI csomag, valamint az ezek használatához kapcsolódó oktatás képezi a
dokumentációban meghatározottak szerint. (A leszállítandó eszközök az előírt, valamint a
szükséges tartozékokkal, iratokkal, stb. a továbbiakban: eszközök.)

2. A leszállításra kerülő eszközök részletes specifikációját, műszaki jellemzőit, valamint a
felsorolt tartozékait a Dokumentáció V. része (Műszaki leírás), valamint a nyertes ajánlat
tartalmazza.

A szerződés tartalma

3. A leszállítandó eszközökért Megrendelő 12.996.300 HUF+ÁFA összeget fizet, mely
tartalmazza a helyszínre szállítás, a beépítés, a betanítás, az üzembe helyezés, a szükséges
dokumentációk, továbbá a garanciális kötelezettségek ellenértékét és valamennyi költségét. A
meghatározott díj fix összegű általány ár, amely az infláció kihatásait is tartalmazza. A díj az
árképzésben felmerült hibák, egyéb tévedések, valamint a gazdasági feltételek, árfolyam-
kondíciók megváltozása esetén sem módosítható.

Szállítási feltételek és határidők

4. Szállító köteles az eszközöket a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános
Iskolája (3950 Sárospatak, Bartók Béla u. 2.) címre leszállítani és beüzemelni, valamint az
oktatást megtartani.

5. Az eszközöket Szállító a 4. pontban meghatározott címre a szerződés mindkét fél általi
aláírásától számított 3 (három) napon belül köteles leszállítani.



6. A szállítási határidőn belül Szállító a szállítás várható időpontjáról értesítést köteles
küldeni a Megrendelő részére. Felek az átadás-átvétel pontos időpontját kapcsolattartóik útján
egyeztetik.

Az eszközök átadása-átvétele

7. Felek az átadás-átvételi eljárást a teljesítés helyén, egyeztetett időpontban folytatják le.

8. Az eszközök előre egyeztetett leszállításakor Megrendelő köteles a feltételeket
biztosítani annak érdekében, hogy Szállító beállítási, üzembe helyezési és betanítási
kötelezettségének eleget tehessen.

9. Az átadás-átvételi eljárásról mindkét fél jelenlétében jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az átadás-átvétel, valamint az üzembe helyezés akkor tekinthető befejezettnek, ha a
jegyzőkönyv szerint
- az eszközök és a szerződés szerinti valamennyi tartozék leszállításra került,
- a beállítás, installálás megtörtént,
- a dokumentációban előírt kézikönyvek, stb. átadásra kerültek,
- az oktatás megtörtént.

10. Felek rögzítik, hogy Szállító szerződésszerűen akkor teljesít, ha a teljesítési határidőn
belül a 9. pontban meghatározott módon átadja Megrendelő részére a szerződés tárgyát
képező eszközöket, és megtartja a kötelező oktatást.

11. Megrendelő részéről az átvételre és a jegyzőkönyv aláírás ára jogosult személyek:

Kissné Murányi Andrea igazgató
Stumpfné Espák Mária iskola titkár

Szállítási késedelem és jogkövetkezményei

12. A teljesítési határidő Szállítónak felróható késedelmes teljesítése esetén Szállító
- a szerződésszegésből fakadó egyéb kötelezettségein túl - napi 1 % késedelmi kötbér
fizetésére köteles. Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális összege a nettó szállítói díj
20 %-a.

13. A késedelem időtartamába nem számít bele a megrendelői késedelem és a vis maior.
Felek vis maiomak tekintik különösen a - nem Szállító alkalmazottaira vonatkozó - sztrájkot,
valamint a háborút, árvizet, tűzesetet, karantént.

14. A késedelmi kötbér összegét Megrendelő jogosult a számla összegéből visszatartani.

Számlázási feltételek

15. Szállító számla benyújtására az eszközök átadás-átvételi eljárásának sikeres
befejezését követően jogosult.

16. A számlához mellékelni kell Megrendelő teljesítésigazolását, melyet a kapcsolattartó
személy állíthat ki az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

17. Megrendelő az ellenértéket a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül
egyenlíti ki, Szállító K&H banknál vezetett 10400968-50526575-77901005 számú
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bankszámlájára átutalással. Amennyiben Szállító a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz
igénybe, akkor a kifizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdésben leírtak szerint történik, az ott
megjelölt eljárási szabályok szerint. A Kbt. 305. § (3) bekezdés c) pont szerinti számlákat
Megrendelő 45 napos fizetési határidővel egyenlíti ki. Megrendelő előleget nem fizet.

18. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés, így
a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik.

19. A Miskolci Egyetem a Kbt. 99. § (1) bekezdés alapján ezúton felhatalmazza a
Magyar Államkincstárt, hogy a Miskolci Egyetem által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén
a 17. pont szerinti határidő eredménytelen elteltét követően Szállító a arról szóló cégszerűen
aláírt nyilatkozata alapján, miszerint az ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiadását követő 15
napon belül nem fizette ki a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatást, a Miskolci
Egyetem eredeti teljesítés igazolása benyújtása esetén a Szállító azonnali beszedési
megbízását a Magyar Államkincstár teljesítse ajánlatkérő 10027006-01426672-00000000
számú fizetési számlája terhére.

20. Amennyiben a Megrendelő az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, Szállító a
Ptk. 30 liA. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot követelhet.

Jótállás és szavatosság

21. Szállító szavatol azért, hogy az eszközök a jogszabályban, irányadó szabványokban és
a szerződésben elő írt feltételeknek megfelelnek.

22. Szállító a jelen szerződés alapján leszállított eszközökre az átadás-átvétel napjától
számított 84 hónap jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt Szállító a felelősség alól csak
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

23. Szállító (garanciális szerviz) a jótállási időszak alatt a hibajavítást a hiba közlésétől
számított 0,07 órán belül köteles megkezdeni. Ha a Szállító (garanciális szerviz) az eszközök
kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Megrendelő a hibát a
kötelezett költségére maga kij avíthatj a vagy mással kijavíttathatja és érvényesítheti kárigényét
Szállítóval szemben. Egyebekben Felek a jótállás esetén általánosan alkalmazott szabályokat
tekintik irányadónak.
24. Szállító jótállási kötelezettségeinek saját maga, vagy a gyártó által írásban
feljogosított, kizárólag magyarországi szerviz útján tehet eleget. Az eszközök hibabejelentés
alapján történő szemléje a telepítés helyszínén történik, az eszközök el- és visszaszállításának
költségei Szállítót (garanciális szervizet) terhelik.

25. A jótállás keretében kijavított, vagy kicserélt részekre a jótállási kötelezettség
újrakezdődik.

26. A jótállás a Megrendelő szavatossági, vagy jogszabályból eredő más jogait nem érinti.

Vegyes rendelkezések
It, ~i" . ~ - \.

27. Felek rögzítik, hogy szerződéses jogviszonyukra a magyar jog az'irányadó.
28. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült bármilyen vitás
vonatkozásában kikötik a Miskolci Városi Bíróság, illetve a B-A-Z Megyei
kizárólagos illetékességét.

kérdés
Bíróság
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29. Jelen szerződés teljesítésévei kapcsolatosan kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről:

Kissné Murányi Andrea igazgató
Tel: 06 47 513-002/2814 mellék
e-mail: arvayj@mectfk-sarospatak.sulinet.hu

Stumpfné Espák Mária iskola titkár
Tel: 0647513-002/2836 mellék
e-mail: arvayj@mectfk-sarospatak.sulinet.hu

Szállító részéről:

Szarvas Attila ügyvezető
TeUfax: 0657412-841; 06309681-116
e-mail: ferat1@vnet.hu

30. Felek - a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében -
a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást nem tagadhatják meg üzleti titokra való
hivatkozás címén. Szállító köteles a Megrendelőtől a munka kapcsán kapott információkat,
valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni. Megrendelő írásbeli
hozzájárulása nélkül harmadik fél részére azokba betekintést nem engedhet, szakmai
publikációkban azokat nem használhatja fel, az elkészült dokumentumokat kizárólag
Megrendelőnek adhatja át.

31. A szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozók működhetnek
közre. Az ajánlatban megjelöltekhez képest más alvállalkozó kizárólag a Kbt. 304. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján kerülhet igénybe vételre.

32. Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumai (ajánlattételi felhívás,
dokumentáció, nyertes ajánlat) alapján kerül megkötésre. A szerződést kétség esetén ezek
tartalma alapján kell értelmezni.

33. Jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. § előírásaival összhangban, írásban lehet
módosítani.

34. A szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, a Ptk.
rendelkezései és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírták.

Miskolc, 2011. június 3.

Szállító
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