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szl.l;.Írlrsl SZERZŐDÉs

amely létrejött egyrésnő|a Ktizép_Duna-völgyi Vízügyi lgazgatősíg (székhely: 1088 Budapest' Rákóczi |lt 4I.,
nyilvántartási szám: 308384, képviseli: Perényi Gábor mb.l,gazgató) mint
adószám: 15308380-2-42,törzskönyvi
Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrésnőLa co-ording lfft. (székhely: |204 Budapest, Tátratér IlB.

IV. lh. 2. em' I. cégegyzékszáma: 01-09-890659,

adőszám: 14139769-2-43, bankszámlaszáma'. 1080001400000006-1I5t9362, képviseli: Balogh Gabriella, igyvezető igazgatő) mint Szállító (továbbiakban: Szállító)
között a mai napon azalábbi feltételekkel:

1.
1.1.

Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő aközbeszerzéselaől sző\ő 2011. éVi CVI[. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
nemzeti eljárásrend 121' $ (i) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
e|járás) folytatott \e. Az e|jiltástmegindító ajánlattételi felhívást Megrendelő 2012. áprllis 16. napján adta
fel a Közbe szerzési Éftesítőben' Megrendelő a kózbeszerzési eljátás tárgyát az a|ábbiak szerint határozta
meg.

t.2,

Aközbeszerzéstfugya:
,,Kézimotoros erdészeti kisgépek és kézi szerszámok beszerzése''

1.3.

Megrendelő aközbeszerzési eljárásb an tájékoztatta Szál|itőt, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti árukat
a 2OI2. évi országos Közfoglalkoztatási Program keretében nyújtott támogatásból finanszírozza. A
hatósági szeruődéstMegrendelő 2012' február 1. nap;án megkötötte.

t.4.
1.5.

A Szállító a következő részteljesítéshezLrészte\jesítésekhez adott be ajánlatot:

1.6.

Ilyen előznények

1

.

és 3. részteljesítés.

Megrendelő a kózbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokatlrésza1ánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2oL2. augusztus 28.-án kihirdette. Megrendelő kózbeszerzési eljárásban hozott
döntése szerint az aján|attevő az I részte\jesitésl 2. részte7jesítés/3' részteljesítéslnyertes ajánlattevője.
Az ajánlattevcí : co-ording Kft ., Szállító lett.
:után a

felek az alábbiak szerint állapodnak meg.

A szerződés tárgyaz

Az

országos Közfoglalkoztatási Program keretén belül a feladatok ellátásához szükséges ,,Kézi

motoros erdészeti kisgépek és kézi szerszámok" beszerzése.
Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja az ajánlatban 1 részteljesítésként/2. részteljesítésként/3.
részteljesítéskénfbenffitott és az összesitő táblázatban szereplci án;'kszáLlitását'

Az
3.
3.1.

aj 6n|atb an b enyúj tott

ö ss

ze

s

ítő táb|ázat a szeruő

dé s

ré

szét képezi.

Szállítási díj:
Szerződő felek megállapodnak, hogy a je\en szeruődés tárgyát képező kézi motoros erdészeti kisgépek
vételára és szállítasa összesen nettő 7 494 2oO.,- Ft, azaz hétmillió-négyszázVJ\encvennégyezer-kétszáz
forint t a teljesítésidején hatályos Áfa, amely összeg tartalmazza a Szállító jelen szerződés teljesítése
érdekébenfelmerült valamennyi költségét és kiadását.

3.2.

l
2

Szerzódő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően az á|tatános
forgalmi adó mértéke_ jogszabály-módosítás révén- váLtoz1k, a nettó szállítási díj akkor is a
szerződésben meghatáro zottmatad, a bruttó szállítási díj a mindenkori Áfa ftiggvényében változik.

A szerződés megkötésekor

A

a

megfelelő ftszajÍnlattétel aláhuzandó

szerződés megkötésekor a megfelelő részajánlattétel aláhuzandó

I

2

3.3.

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott, nettó szá|Litási díjat + a
teljesítésidején hatályos Áfa összegét2részszámla és egy végszámla benyújtásával egyenlíti ki a Kbt.
130. $ (3) bekezdés előírásainak megfelelően valamint az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. törvény
36/A $-a szerint átutalással.

3.4. A

Szállítónakarészszámlák és avégszámla benyújtására akkor van lehetősége, ha a leszállított ánst a
Megrendelő - effe felhatalmazott képviselője t.i;ján _ átvette és a szerződésszerű részteljesítéseketés
vé gtelj e sítés t igazolta'

4.

Tetjesítési határidő: 2012. október 10.

5.
5.1.

Felek a teljesítés helyében az alábbiak szerint állapodnak meg:

Felek megállapodnak' hogy Szállítő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő 121'|
Budapest, Weiss Manfréd űt 2. szám alatti telephelyére szá||itaní és ott a Megrendelő kapcsolattartója
részéreátadás-átvételi jegyzőkcinyvformájábanátadniazalábbiakat:
5 db. benzinmotoros fűkasza

c
o

5 db. három élű acélkés

5 darab nyírófej

3 db. benzinmotoros ágvágő
o 5 db' lánc
5 db. benzinmotoros láncfűrész min. 3,3-3,5 kW
o 5 db. lánc
o 5 db |áncvezető
o 5 db. furészlánc reszelő
2 db. kerékhajtásos benzinmotoros fűnyíró

5.2.

Felek megállapodnak, hogy Szállítő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő 6068 Tass'
Szentgyörgy puszta 4. alatti telephelyére szállitani és ott a Megrendelő kapcsolattartőja részéreátadásátvételi jegyzőkönyv formájában átadni az alábbiakat:
10 db. benzinmotoros fűkasza
o 10 tekercs damil
o 10 db. damilfej

.
o
o

10 db. ftírésztárcsa
i0 db' három ágú dikics

o
o

10 db.lánc

20 tubus 400 ml zsír
5 db. benzinmotoros ígvígól

10 db. láncvezető
10 db. benzinmotoros láncfűrész: minimum 2,0-2,I
C 20 db. lánc
. 20 db. láncvezető

kw

5.3.

Felek megállapodnak, hogy Szállítő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő 2660

5,4,

Felek megál1apodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 5.1'

5.5.

Amennyiben a Megrendelőhöz

Balassagyarmat. Kóváriűt22. számalattitelephelyére száIlitani és ott a Megrendelő kapcsolattartója
ré szére átadás-őtv ételi j e gyzokönyv formáj ában átadni az a|ábbiakat:

-

5.3. pontokban részletezett kézi

motoros erdészeti kisgépek a megadott teljesítési helyre érkezésekorátadás-átvételi eljárást 12lrtanak
érkezett kézi motoros erdészeti kisgépek megfelelnek

a

jelen szerződésben

foglaltaknak, a Megrendelő kapcso\attartőja az átadás-átvételi eljárást követően teljesítésigazo7ást ad
Szállító részére'

J^

5.ó.

Megrendelő

5.ó.

álta7 a kapcsolattartásra

krjelölt személy:

I. Szakaszmérnökség
Név: Kovács Zoltán
Cim:

12ll Budapest, Weiss Manfréd út 2.

Telefonszám

5 8 -29 46
277 -3272

: 3 6-3 0 -3

Faxszám: 06-| E-mail:

III. Szakaszmérnökség
Név: Király Erzsébet
Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96.
Telefonszám

:

0 6

-24 -5 19 -2 I 5

Faxszám: 06-24-5
E-mail:

19

-216

Mobil: 36-30-495-8801
5.7

.

SzáIlitő álta| a kapcsolattartásra kij elöl t személyl szery ezet:
Név: Sebestyén Kitti
Cim: 23 1 0 Szi getszentmiklós, dr. Y
Telefonszám: 0610 424 14 83
E

-mail

: b al o gh g6 5

(lDinvite

Mobil: 06 70 424 14 83

6.
6.1.
6-2.
ó.3.

A felekjogai

l.

hu ;

co

ar

ga Lászlő u. 5 0lB.

ordin gkft(iuvipmai

l.

hu

és kötelezettségei:

szállitő köteles a jelen szerződés tárgyátképező kézi motoros erdészeti kisgépeket a megelölt határidőn
belül a je7en szeruődésben meghatározottak szerint a Megrendelő által 5.l. - 5.3. pontokban rögziteÍl'
helyszínéreszá|litani és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv útján Megrendelő bifiokába bocsátani.
Szá|litő köteles Megrendelőt a teljesítésvárhatő idejéről legalább két munkanappal megelőzőentelefonon
értesíteni.

Szállító a jelen szerződés tárgyát képező 5.1.

_ 5'3.

pontokban tész7etezett kézi motoros erdészeti

kis gépeket sértetlenül köteles átadni Me grendelőnek.

6.4.

SzáL|itő szavatol azért, bogy harmadik személ1mek a jelen szerződés tárgyát képező kézi motoros
erdészeti kisgépek tekintetében nincs olyan joga, amely Megrendelő tulajdonszerzését akad,á\yozza vagy
korlátozza.

6.5.

Szállító szavatol továbbá azértis, hogy a jelen szerződéstárgyátképező leszállított kézi motoros erdészeti
kisgépek rendelkezrek a rendeltetésszerű használathoz szükséges kellékekkel, valamint a jelen
szerződésben meghatározoÍtak szerint kerültek leszál7itásra és birtokba adásta, és azok rendeltetésszerű
használatra minden további feltétel nélkril alkalmasak.

6.6.

Szerződő felek kötelesek egymást minden olyan könilménylről haladéktalanul értesíteni,amely a jelen
szerződés eredményességét, vagy kellő időre valő elvégzésétveszélyezteti, vagy gáto\ja. Az értesítés

elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.
7.

Késedelmes teljesítés,meghÍúsulás:

7.1.

Megrendelő ajelen szerződés teljesítésénekbiztosításárakésedelmi és meghiúsulási kötbérre jogosult.

7.2.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szeruődésben meghatározott határidőt
Szállító késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult feltéve, ha a késedelem
Szállítónak felróható.

7.3.

Szállító késedelmes teljesítése esetén kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A kötbéT napi összege a
késedelemmel érintett részteljesítésiszakaszra megállapított és az áfa összegét magában nem foglaló

ft

4

2

ezre|éke. A követelését Megrendelő

a Szállító végszámlájából történő levonás útján
érvényesítheti.Szállító mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasztása miatt esett
szállítási dij

késede1embe.

1.4.

7.5.

Amennyiben a határidő tekintetében a Szállítő számára felróható módon 20 naptári napot meghaladó
késedelembe esik, így azt a felek olyan foku szerzódésszegésnek tekintik' amely a1'apján Megrendelő kártérítésikötelezettség nélkt'il - egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát.
Megrendelő elállhat a szerződéstől akkor is, ha a teljesítésihatáridő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy

Szállító olyan számottevő késedelemmel tud csak teljesíteni, hogy Megrendelőnek a teljesítés már nem á1l
érdekében.Az e pontban meghatározott esetekben Megrendelő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre is.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból szűnik meg,
amelyért Szállító a felelős, Szállítónak meghiúsulási körbért kell fizetnie Megrendelő rész&e. A
oÁ-ának megfelelő összeg.
meghiúsulási kötbér mértékeaz Áfa összegét nem tartalmaző teljesítésidíj 10
Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Megrendelő a hibás vagy a
késedelmes teljesítés miatt eláll

7.6,

a

jelen szerződéstől.

Bármely kötbér megfizetése Szállítót nem mentesiti az egyéb jogkövetkezmények a1ó1. Megrendelő
kötb ért me ghaladó kár ának érvényesítés ére i s

7.7.

j o go

sult.

Megrendelő elállhat a szerződéstől az alábbi esetekben is:
-

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

-

Szállító egyéb súlyos szerzőőésszegést követ el.
ótállás

8.

Garanciavállalás,

8.1.

Szerződő felek megállapodnak, hogy Szállítő a szerződés aláírásával

:

a

jelen szeruődés tárgyátképező

5

'I.

elektromechanikus kéziszerszítmokra vonatk ozoan Í2 hőnap, a 2.
részteljesítésbenszereplő kéziszerszámoka vonatkozóan 1 hónap3 - teljes köni - jótállást válla]' azok
zavattalan, hibátlan működéséért.
Megrendelő a jótállás körébe tartoző működési zavatok, hibák észleléseesetében haladéktalanul, de
legkésobb 2 napon belül köteles Szállítót írásban (postai úton, faxon, vagy e-mailben) értesíteni a
múködési Zavat, vagy hiba felmerüléséről' jellegéről, valamint az á|tala érvényesítenikívánt garanciális
12 hőnap.

8.3.

j

5.3. pontokban részletezett

-

8.2,

a

3

. résztelj esítésben szereplő

igényelcől (hibajelentés). Szállító a Megrendelő értesítésea|ap1án köteles 24 őrán belül megvizsgálni a
működési ZavaT, vagy hiba okát, és megkezdeni annak elhárítását. Szállitő köteles továbbá a működési
zavat1, vagy h1báÍ Megrendelő igényeinek megfelelően a hibaelhárítás megkezdésétől számított 5
munkanapon belül e1hárítani (hibae1hárítás). Amennyiben a hiba a javítás megkezdésétől számított 5
munkanapon belül nem háríthatő el, SzáL\itó köteles biztosítani Megrendelő számára a csere lehetőségét.
Felek rögzítik továbbá, hogy a garanciális h1bae\háritás körében kicserélt kézi motoros erdészeti kisgépek
illetve azok alkatrészeire és kellékekr e nézve a garanciavállalás időtartama a kicserélés időpontjával

-

-

újra elkezdődik.

8.4.

Felekrögzítik, hogy Szál\itő ajótállás körében végzetthibaelhárításértellenszo|gáltatást és költségtérítést
nem követelhet.

9.

9.1.

Titoktartás
Szerződő felek megál1apodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük
során azegymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik.

Eznemvonatkozik

]

A szerződés megkötésekor

a

aTTa

az információra, mely titokban tartását jogszabá|y előírása nem teszi lehetővé.

megfelelő részajánlattétela|áhizandő

5

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 80. $-ának (3) bekezdése szerint nem korlátozhatő,
illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatil'4 mely a

közérdelaí adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó lailön törvényben
me ghatár o zott adats zo

1

g

áltatási

é

s táj ékoztatá s i köte

10.

Egyéb rendelkezések:

10.1.

Szerződő felek megállapodnak, hogy

felek jogaira és kötelezettségeire
írásban módosíthatj ák.

-

l

ezett

sé

g

al

á

esi

k.

jelen szállítási szerződést - kÍ.ilönös tekintettel a vételána, illetve a
csak a Kbt. l32. $-ában is foglalt esetben közös megegyezéssel,
a

l0.2.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Kbt. 125.$ (4), (5), (6) bekezdésébenfoglaltakat maguka nézve
kötelezőnek ismerik el.

10.3.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiketelsősorban
peren

10.4.

kívüli tár gy alás

útj án

kívánj ák rende zni.

Szerződő felek magulcra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a 201L évi LXVI tV. 5.$ (5) bekezdése
a\apján az Áliiami Számvevőszék jogosult ellenőrizri az á||ami költségvetésből gazdálkodó szervek, mint
megrendelők általmegkötött szerződéseket mind a megrendelőnél, mind pedig a szerződés teljesítésében
valarnennyi gazdálkodó szervezetnél.

közreműködő

10.5. A jelen

szerződésben nem szabáLyozottak tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései

azirényadőak.

10.ó.

Jelen szerződés 6 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet felek
annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratulrJ<al mindenben megegyezőt, jőváhagyólag írtaka!á'

Budapest, 2012. szeptember 10.

ügyvezető
cO-Ording Kft.

Szállító

Pénzügvi elleniegyzés:

Jogi elleniegyzés:

Középouna_-völgyi Vízügyi Igazgatőság

