SZALLITASI SZERZODES

Mely letrejott egyreszrol a Romai Katolikus Egyhazi Gyiijtemeny
szekhelye: 3950 Sarospatak, Szent Erzsebet u. 13.
kepviseli: Dr. Szabo Iren igazgato
mint megrendelo;
masreszrol az EPSZER Epito es Szereldipari Zartkoruen mukodo Reszvenytarsasag
szekhelye: 3950 Sarospatak, Eotvosu. 11.
kepviseli: Lesko Istvan elnok-igazgato
cegjegyzekszama: 05-10-000368
adoszama: 12610008-2-05
bankszamlaszama: 10402757-27531408-000000000
mint szallito - a megrendelo es a szallit6 egyuttesen, mint felek - kozott az alabbi feltetelek
szerint:

I.

A szerzodes targya

1.
Felek rogzitik, hogy megrendelo - mint ajanlatkero - altal a sarospataki Romai
Katolikus Egyhazi Gyiijtemeny epuletenek es udvaranak (3950 Sarospatak, Szent Erzsebet ut
13.) feliijitasa es fejlesztese a „Szent Erzsebet Ut nyito es zaro dllomdsainak infrastrukturdlis
fejhsztese Sarospatakon es Kassdn", CBC-HUSK 0901/1.3.1. cimii projekthez kapcsolodo
„Eszk6zbeszerzes" targyban lefolytatott kozbeszerzesi eljaras nyertesekent szallito keriih
kihirdetesre.
2.
Jelen szerzodes targya az ajanlatteteli felhivasban es dokumentacioban, valamint az
elfogadott ajanlatban meghatarozott butorok es egyeb eszkdzdk e szerzodes II. 1. pontjaban
megjelolt helyszinekre torteno szallitasa.

II.

A teljesites helye, ideje es modja

1.

A teljesites helye:

3950 Sarospatak, Szent Erzsebet u. 13. es 15. szam alatt talalhato Romai Katolikus Egyhazi
Gyujtemeny, Muzeimi, Konyvtar es Turisztikai Informacios Kozpont epiileteben es udvaran
2.

Hataridok: 2012.08.31.

Felek megallapodnak abban, hogy szallito eloteljesitesre jogosuh.
3.

A teljesites modja

A szerzodes akkor tekintheto teijesitettnek, ha
o az eszkozok hiba es hianymentes szallitasa es miikodokepes beszerelese,
uzembeallitasa I . osztalyu minosegben megtortent;
o az eszkozok atvetele a teljesites helyen darabszam szerinti mennyisegi atveteliel
megtortent;

o a termekekrol szallito a minosegi tanusitvanyt atadta.
o A beepitett es/vagy leszallitott eszkozokre vonatkozo magyar nyelvii hasznalati
utasitasok es jotallasi jegyek atadasra keriiltek.
o A szerzodes akkor tekintheto teijesitettnek, ha felek a teljesites helyszineit
bejartak, ott probaiizemet tartottak es errol jegyzokonyvet vettek fbl.
III.

Penzugyi feltetelek

1.
A megrendelo altal a szerzodes ellenertekekent a szallitonak fizetendo osszeg 61.803,€ + AFA, azaz osszesen Hatvanegyezer-nyolcszazharom euro + AFA. A szallitoi dij
egyosszegu atalanyar, amely tartalmazza a szerzodes teljesitesevel felmerulo valamennyi
jarulekos koltseget is.
Felek megallapodnak abban, hogy az AFA mertekenek emelkedesebol eredo tobbletkoltseg
szallitot terheli.
2.

Megrendelo eloleget nem biztosit.

3.
A teljesites soran 1 db vegszamla benyujtasara van lehetoseg.
A projekt utofmanszirozas kereteben valosul meg, melynek ertelmeben a kiallitott szamla
teljes osszeget megbizo egyenliti ki szallito reszere.
A szamla osszeget a megbizo teljesites igazolasat kovetoen a szallito K & H Bank-nal vezetett
10402757-27531408-00000000 penzforgalmi szamu szamlajara - a szamla kiallitasatol
szamitott 15 napon belul - atutalja.
A szamla benyujtas feltetele az ajanlatkero altal kiadott teljesites igazolas, figyelemmel a Kbt.
130. §-ara is.
4.
A szamlat a Romai Katolikus Egyhazi Gyujtemeny 3950 Sarospatak, Szent Erzsebet u.
13. nevere es cimere kell kiallitani es megkuldeni.

IV.

A szerzodest blztosito mellekkotelezettsegek

1.
Szallito kesedelmes teljesitese eseten kesedelmi kotbert koteles fizetni a megrendelo
reszere. A kesedelmi kotber merteke minden kesedelmes nap utan a netto vallalasi ar 1%-a.
2.

A kotber osszege a vetelarbol kozvetlentit visszatarthato.

3.
Szerzodo felek rogzitik, hogy 30 napot meghalado szallitoi kesedelem eseten
Megrendelo jogosult a szerzodestol elallni. Ez esetben Megrendelo a netto vallalasi ar 10%anak megfelelo merteku meghiusulasi kotberre jogosult.
4.
Megrendelo tudomasul veszi, hogy fizetesi kesedelme eseten vele szemben a szallito a
mindenkori jegybanki alapkamat mertekevel azonos kesedelmi kamatot ervenyesithet.
V.

Jotallas

1.

Felek rogzitik, hogy szallito ajanlataban foglaltak szerint 24 honap garanciat vallal.

2.
Felek rogzitik, hogy a szavatossagi jogokra a Polgari Torvenykonyv rendelkezesei az
iranyadok.

VI.

Egyuttmiikodesi kdtelezettseg

1.
A kapcsolattartasra kijelolt alabbi szemelyek kotelesek a teljesitest akadalyozo
kortilmenyekrol haladektalanul ertesiteni egymast es kezdemenyezni a szukseges intezkedest.
Szemelyukben torteno valtozasrol a felek egymast ertesitik.
- Szallito kepviseloje: Karaszi Csaba fomemok
(tel., fax., cim): 3950 Sarospatak, Eotvos ut 11. sz. 47/311-114 Fax: 47/312-038
- Megrendelo kepviseloje: Dr. Szabo Iren
(tel., fax., cim): 3950 Sarospatak, Szent Erzsebet lit 13. 06 47 314 107
2.
Szerzodo felek rogzitik, hogy Megrendelo a teljesites barmely szakaban jogosult a
teljesites helyszinen ellenorzest tartani.

VII.

Egyeb rendelkezesek

1.
Minden, a jelen szerzodes kereteben a felek egymasnak kiildott ertesitesenek irott
formaban (telefax, tertivevenyes level) kell tortennie. A telefaxon kuldott ertesitest
tertivevenyes levelben is meg kell ismetelni. Az ertesites hatalya a telefax cimzett altali
kezhezvetelekor all be.
2.

Jelen szerzodes a felek egyezo megallapodasa alapjan irasban modosithato.

3.
Felek jelen szerzodesbol fakado esetleges jogvitaikat megkiserlik targyalas kereteben
rendezni, amelynek alapja az ajanlati felhivas, az ajanlatteteli dokumentacio es az ajanlat.
Ennek eredmenytelensege eseten alavetik magukat a pertargyertek alapjan hataskorrel biro
Satoraljaujhelyi Varosi vagy a BAZ Megyei Birosag kizarolagos illetekessegenek.
4.
E szerzodes nem, vagy nem teljes koriien szabalyozott kerdesei tekinteteben a Ptk., a
Kbt. es az agazati szakmai jogszabalyok rendelkezesei az iranyadok.
5.

A szerzodes tartamara a Kbt. IV resz iranyado.

Sarospatak, 2012. aprihs 11.

megrendelo

szallito
EPSZER E-pUO' Szereloipari
Zartkoruen nwKodo Reszvenytareasag
3950 Sai-GSpaiak. E6tv5su.11.
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