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mint megbízott (továbbiakban: Szállító), (a továbbiakban együtt:  Szerződő Felek) között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

Előzmény

1./ A Megrendelő   „Fodrász  és  kozmetikai  eszközök beszerzése  a  debreceni  telephelyen 
épülő tanműhely részére” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a 
Szállítót, mint nyertes ajánlattevőt a jelen szerződésben rögzített munka elvégzésére.

2./ Jelen   szerződés   elválaszthatatlan   részét   képezik,   azzal   szerves   egységet   alkotnak   az 
alábbi dokumentumok:

(a) a közbeszerzési eljárás eredményének írásos összegzése,

(b) a közbeszerzési értesítőben megjelent ajánlattételi felhívás,

(c) az Ajánlattételi Dokumentáció,

(d)  a Szállító elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt.



A szerződés tárgya

                                            
3./ A jelen szerződés mellékletében megjelölt típusú termékek, eszközök, az ott 

megjelölt darab számban. A termékek minőségi jellemzői és csomagolása a 
Szállító terméklistáján szereplő, e típust jellemző tulajdonságokkal egyező.

A szerződés tartalma

4./ A  Szállító  köteles  a  szerződés  tárgyát  képező  termékeket  a  szerződés 
aláírásától  számított  4  hónapon  belül  a  Megrendelőnek  leszállítani,  a 
Megrendelő képviselője pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak 
ellenértékét megfizetni. A Szállító a Megrendelő irányában 3 éves jótállást 
vállal a termékek átadás-átvételétől és beüzemelésétől számítva. A Szállító 
feladata a termékek beszerelése, beüzemelése és használatának betanítása.

 

A teljesítés módja

5./ A  korábbi  teljesítés  csak  az  Ajánlatkérő  előzetes  hozzájárulásával 
lehetséges. Az átadás a Megrendelő telephelyén, az érintett intézményvezető 
bevonásával történik.

6./ A Megrendelő vagy igazolt  képviselője a megadott  időpontban köteles az 
átadás helyén tartózkodni és a leszállított árut átvenni.

7./ A  Megrendelő  a  mennyiségi  ellenőrzést  köteles  nyomban  elvégezni,  a 
minőségi vizsgálat a beépítést követően történik.

8./ Ha a  Megrendelő  hibát  észlel,  köteles  kifogását  a  Szállító  képviselőjével 
azonnal  közölni.  Az  észlelt  hiányosságokról  a  felek  haladéktalanul 
jegyzőkönyvet vesznek fel.

9./ A tanműhely újonnan kerül kialakításra, a kivitelezés közvetlenül a szállítást 
megelőzően  kerül  befejezésre.  A  szállító  köteles  a  kivitelezővel 
együttműködni,  és  még  a  szállítást  megelőzően  is  köteles  a  kivitelező 
kérésére segítséget nyújtani, tanácsot adni az eszközökkel kapcsolatosan.

A díjazás

10./ Szerződő  felek  a  mellékletben  szereplő  egységárak  alapján  a  termékek 
ellenértékét  összesen  31.049.500  Ft.  +  áfa,  azaz  harmincegymillió-
negyvenkilencezer-ötszáz  forint  +  Áfa,  összesen:  38.811.875,-  Ft,  azaz 
harmincnyolcmillió-nyolcszáztizenegyezer-nyolcszázhetvenöt Forint.



11./ Megrendelő  az  ellenértéket  számla  ellenében,  a  teljesítéstől  számított  60 
napon belül, banki átutalással fizeti meg.

Jótállás

12./ A  Szállító  az  eszközök  hibátlanságáért  jótállást  vállal.  Ennek  keretében 
vállalja, hogy ha az árú leszállításától és beüzemelésétől számított  3 éven 
belül bármely termék meghibásodik, a hiba bejelentését követő nyolc napon 
belül  kijavítja.  A  Megrendelő  a  jelen  szerződésben  kikötött  jótállástól 
függetlenül  – választása  szerint  – a  hibás  teljesítésből  eredő szavatossági 
jogait is érvényesítheti. 

Szerződésszegés

13./ Ha  a  Szállító  a  4.  pontban  meghatározott  határidőt  tartani  nem  tudja, 
késedelmi  kötbért köteles  fizetni  a  Megrendelőnek,  melynek  összege 
20.000,- Ft./nap. 

A szerződés módosítása és teljesítés nélküli megszűnése

14./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak írásban és csak a 
Kbt. előírásai szerint módosíthatják, és a megrendelői (objektív) elállás (Ptk. 
381. §) is csak így gyakorolható, az arra jogosult képviselő(k) által.

15./ A felek a szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és a Kbt. 
szabályait  tekintik  irányadónak,  különösen  a  szállítási  szerződésre  (Ptk. 
379–385.  §)  és  a  szerződésszegésre  (Ptk.  298–318.  §)  vonatkozó 
rendelkezéseket.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 
alá.

Debrecen, 2009. november 4.

                                 Balogh Ferenc és Molnár József              …………………………

   ügyvezetők                  

                                     Megrendelő képviseletében                   Szállító képviseletében


