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SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészt
EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
(5100 Jászberény, Szabadság tér 1.)
Adószám: 14170467-1-16
Telefon: 06-52-532-083
képviselik: Balogh Ferenc, Molnár József ügyvezetők,
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

másrészt
név: CS & CS  Könyvelő Garázsipari Szolgáltató és Kereskedelmi  Kft.
székhely: 1162 Budapest,  Szent  Imre u.  118.
cégjegyzékszám: 01-09-164220/14
adószám: 10706312-2-42
képviselő:                   Csörgő  Ferenc 
mint megbízott (továbbiakban: Szállító), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

Előzmény

1./ A Megrendelő „Karosszérialakatos 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,
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(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  darabszámban.  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  nettó  29.240.000,-Ft.  +  25%  áfa,  összesen  bruttó 
36.550.000,-Ft   azaz  Harminchatmillió-Ötszázötvenezer  forintban  állapítják 
meg. 
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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.

Melléklet: Árazott eszközlista

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

Debrecen, 2009. november 12.

                     Balogh Ferenc és Molnár József        Csörgő Ferenc

                                    ügyvezetők 
                      Megrendelő képviseletében Szállító képviseletében
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Beárazott költségvetés

Az eszköz megnevezése
Mennyi
ség

db

Egységár 
Ft-ban

Nettó ár 
Ft-ban

Bruttó ár 
Ft-ban

CAR-O-LINER MARK 6 Huzatópad 
Alapkeret 4 m-es
Küszöbfogótartó készlet
Univerzális küszöbfogó készlet
2,8 tonnás. hidraulikus emelő görgős kivitel
Felhajtó rámpa, kerékbakká alakítható 
Dózer,  10 tonna húzóerő 
10 tonnás hidraulikus munkahenger hidro-pneumatikus 
lábpumpa
Gumi pogácsa 4 db

1 4 400 000 4 400 000 5 500 000

Kiegészítők induló készlete 
/ D90 lehúzógörgő, T10 univerzális huzató készlet, T11 
kiegészítő készlet toronyhúzásra, T12 láncrövidítő, T33 
lánc 2,4 m-es, horoggal, T70 csipeszkészlet, T841 
húzóheveder/

1 600 000 600 000 750 000

Mozgatáshoz kiegészítő készlet 
1 db végállás kapcsoló
2 db magasított ütköző dózermagasság beállításához
4db rögzíthető görgő a mozgatáshoz

1 200 000 200 000 250 000

MONOCROSS Teleszkópos mérőrúd

- mágneses felfogatóval az egyik végén
- szintező libellával a másik végén
- kiegészítő tapintókkal 

1 195 000 195 000 243 750

CAR-O-TRONIC VISION X3 Elektronikus 
mérőrendszer
PENTIUM IV számítógép, 19” LCD monitor,  nyomtató, 
DVD olvasó
három dimenziós elektronikus mérő csuszka, felsőmérő adapterrel
mérőhíd 4m hosszú  mely a mérendő gépjármű alatt 
helyezhető el 
tapintó készlet, mely lehetővé teszi csavar fejek, 
furatok, élek mérését
két akkumulátor egység + akkutöltő egység a 
mérőeszköz kábeltől független működéséhez. 
tároló szekrény, monitorburkolat nélkül a mérőcsuszka 
és számítógép tárolására
vezérlő szoftver, mely lehetővé teszi a gépjármű 
adatbázist időben korlátlan  használattal, az adatlapokon 
a jármű megfogásához szükséges információk és a 
mérőpontokról digitális fénykép is látható 
a mérőrendszer lehetőséget ad adatlap nélküli mérésekre pl. átlómérés 
vagy szimmetria mérések

1 6 000 000 6 000 000 7 500 000
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a mérőrendszer lehetőséget ad huzatópad nélküli 
mérésekre, amikor pl. kétoszlopos emelővel felemelt 
járművet lehet diagnosztizálni
a mérőrendszer  lehetőséget ad a futóműrendszer fő 
pontjainak oldalankénti összehasonlító mérésére
a mérőrendszer lehetőséget ad horpadások térbeli 
letapogatására és annak megjelenítésére 
Blue Tooth  távadó egység mely lehetővé teszi, a 
számítógép és a mérőegység közötti,  kábel nélküli 
adatátvitelt

CAR-O-LINER M802 Mérőhídtartóállvány: 

Lehetővé teszi az  elektronikus mérőrendszerek 
használatát két-oszlopos emelőn kárdiagnosztizálásra

1 630 000 630 000 787 500 

CAR-O-LINER CR 530c 
kétoldali ponthegesztő inverteres 
áramforrással /400V/
két- és egyoldali hegesztési funkció 
13 000 A max. vezérelt áramerősség
„ C „ elrendezésű elektróda tartó
550 DaN szorító erő az elektródákon ( 7 bar nyomásnál )
80-as és 330-as „ C ” kengyel 
sűrített levegő hűtésű kábel
vízhűtésű elektróda és transzformátor
csap, csavar, anya, lapka hegesztés
szén vagy contact elektródás hevítők (zsugorításhoz)
horpadás kihúzó lendítő-tömeges kalapáccsal
mikroproc. vezérlésű, menű programban választható 
funkciók
Air-puller csatlakoztatására előkészítve
Tartozék panel +  pisztolytartó  
600 mm-es kengyel elektródákkal
Kerékdob hegesztő elektróda készlet
Kézi-puller 
Eletródavég „ hegyező „  célszerszám

1 6 000 000 6 000 000 7 500 000

CAR-O-LINER CH 37 indukciós hevítő hevítő 
teljesítmény 1,6kW

230 V/1 fázis  50Hz    áramellátás
900 –os és   00 –os ( egyenes ) fejekkel
3m –es munkakábellel
20 liter hűtőfolyadék tartály, hőcserélő nélkül, 
34 kg önsúly ( feltöltött tartály nélkül )

1 1 600 000 1 600 000 2 000 000

TELWIN TECHNOMIG 200 védőgázas 
hegesztő

- Teljesen digitális vezérlésű 
- 230V, 1 fázisú, 16 A biztosíték
- Bevont elektródás hegesztésre is előkészített 
- Acél és rozsdamentes acél hegesztéshez
- Alumínium hegesztésre alkalmas, 
- Keményforrasztáshoz is használható
- 20-200 A áramerősségig
- reduktorral, és 14 l-es Ar palackkal

- speciális pisztoly ALU hegesztéshez
- speciális pisztoly alumínium hozaganyag 

továbbítására

1 720 000 720 000 900 000
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- pisztolyba épített előtoló-motor és vezérlő 
elektronika
- 0,8 mm-es legkisebb huzalátmérőig használható
- Bevont-elektródás hegesztő készlet /elektródafogó, 
testkábel/

TELWIN  Technica Plasma 31 plazmavágó
230 V 1 fázisú, 16 A biztosíték
inverteres áram forrás
maximum 8 mm lemez vastagságig
kimenő áramerősség 5 – 25A, folyamatos beállítási 
lehetőséggel
5-6 bar sűrített levegő igény
100 l/min levegő felhasználás

1 230 000 230 000 287 500

GYSPOT 3504 horpadás kihúzó
- 400V, 3 fázisú, 16 A biztosíték
- 3500 A max. áramerősség
- csap, csavar, anya, lapka hegesztés
- szén vagy kontakt elektródás hevítők)
- horpadás kihúzó lendítő-tömeges kalapáccsal
- tartozék doboz elektródákkal és fogyóanyaggal

1 350 000 350 000 437 500

Szerszámkocsi karosszériajavításhozpolcos
gördülő kocsi
96 részes Beta karosszérialakatos szerszámkészletet 
tartalmaz

10 480 000 4 800 000 6 000 000

Csavarkompresszor
10 bar  
11kw 
23,3 lit./sec.
270 literes tartály hűtveszárítóval

1 1 440 000 1 440 000 1 800 000

Szélvédő javító gép /készlet 3 részes

– FSC 1,6 Q  Speciális vágógép 
– Dseu  638  13 mm-es fúrógép 
– WSS 14-125  Ø 125 mm-es sarokcsiszoló 

5 300 000 1 500 000 1 875 000

Autóemelő készlet, 3 tonnás
2 db krkodil emelő
10 db tartóbak

1 80 000 80 000 100 000

11 db = készlet  Automata hegesztőpajzs, 
fényre sötétedő 

1 220 000 220 000 275 000

Szélvédő kiszedő készlet USAG 8részes 3 50 000 150 000 187 500

Karosszéria nyomató készlet 
10 tonna nyomó erő

1 50 000 50 000 62 500

Sarokcsiszoló 
d=230mm, 
2500W

1 75 000 75 000 93 750
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------------ ------------

Nettó Bruttó
A pályázat teljes összege: 29 240 000 36 550 000
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