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kdpviselet6ben

eljiir:

Eszenyi Eniko iigyvezet6 igazgat6, tovdbbiakban mint Megrendel6
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kdpviseletdben

eljiir:

Colossal Kft.
1117 Budapest, Budafoki ft 187-189.
11964555-2-43
01-09-685534
Lerner Andr6s, igyvezeto, tov6bbiakban mint Vrlllalkoz6

(a tovibbiakban egytittesen: Felek) k<iz<itt az

1.

alihbi felt6telekkel:

El6zm6nyek:

Szerzodo felek rdgzitik, hogy Megrendel6 ajelen szerzoddstfrgyira a Kbt. 112.$ (1.) bek. b.)
pontja szerinti nyilt kdzbeszerzdsi eljrirrist folyatott le ,,Szinhini cdlti hangsug6rz6k ds
tartozdkaik beszerzdse" tfurgyitba, melyben V6llalkoz6 a legjobb ajrinlatot tette ds erre val6

tekintettel az eredmlnyes elj6r6s lez|risakent Megrendel6 nyertesnek hirdette ki.
Felek rcigzitik tov6bb6, hogy a kozbeszerz6si elj6r6s sor6n keletkezett valamennyi
dokumentum elvdlaszthatatlan rdsz6t k6pezi a jelen szerz6d6snek, akkor is, ha a
dokumentumok nincsenek kiil<in. tdtelesen felsorolva.

Amennyiben a jelen dokumentum 6s a kcizbeszerzdsi elj6r6s sor6n keletkezett valamelyik
dokumentum k<lzdtt eltdr6s lenne, akkor akozbeszerzesi eljirtts sor6n keletkezett
dokumentumban fo glaltak az ir 6ny ad6ak.

l.

Aszerz6d6s tdrgya

Szinhilzi cdhi hangsughrz6k 6s tartoz6kaik beszerzdse.
A szerzodds trlrgy6nak r6szletes leir6s6t azElozmenyekben emlitett kozbeszerzdsi eljrir6s
sor6n a nyertes ajSnlattev6 riltal benyijtott ajiinlat mtiszaki tartalma kepezi.

2.

Vrillalkoz6i dij:

A 2. pontban kortilirtak ellendrt6kekdnt V6llalkoz6t 14.896.800,- Ft + 27yo AF A, tisszesen:
18.918.936 ,- Ft, azaz Tizennyolcmilli6-kilencsziztuennyolcezer-kilencszizharminchat
forint dij illeti meg.
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3. Hatiriddk:
A szerzodfs teljesitds6nek hatrirideje:

a szerz6dds alfiirhsit k<iveto 30 napon beliil.

Megrendelti jogosult az eszkozok ritv6tel6t megtagadni,ha azok nem felelnek meg
marad6ktalanul a V6llalkoz6 nyertes ajinlatilban ds a kdzbeszerzdsi dokumentiici6 mtiszaki
leirrlsriban meghathrozott paramdtereknek. Ebben az esetben - a teljesit6si hat6rid6n beli.il V6l lalkoz6 rij abb ifiadist kezdem6ny ezhet.

4.

P6nziigyi felt6telek:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
5.

El6leg fizet6sdre nincs lehet6s6g.
A fizetds a megfeleloen ki6llitott v6llalkoz6i szdmla alapj6n tdrt6nik, amelyhez csatolni
kell a Kbt. 135. $ (1) bekezddsdnek megfelel<ien a teljesftdsigazol6st egy eredeti
p6ld6nyban, amely egydrtelmtien rogziti a teljesit6s id6pontj6t 6s a teljesftds
igazolils 6r a j o go s ult alfir 6s 6t.
Megrendel6 v6llalja, hogy a vrlllalkoz6si dijat a formailag megfelel6 6s
teljesit6sigazolilssal alfttftmasztott szirmlakezhezvlteletol szimitott 30 napon beltil
banki 6tutal6ssal teljesfti.
Megrendel6 fizetdsi k6sedelme esetdn a Ptk. 6:155. $ (1) bekezddse, illetve a
behajtrlsi kdltsdg6tal6nyr6l sz6l6 2016. 6vi IX. tdrvdny szerint j6r el.
A kifizetds sor6n megrendelo drvdnyesiteni fogja az ad6zds rendj6rol sz6l6 2003. evi
XCil. tdrv6ny (Art.) 3614. $-6nak (l) bekezd6s6ben foglalt eloir6sokat is.
A szerzod|s ideje alatt Y6llalkoz6 I db vegszitmlilt jogosult benyrijtani.

Felek nev6ben

eljir6

szem6lyek:

Megrendel6 telj esitdsigazolisra j ogosult k6pviselj

e

: Haj du Gribor

Y6llalkoz6 kdpviseloje a teljesitds sor6n: Lerner Andrils

7. A szerz6d6st biztosft6 mell6kkOtelezetts6gek:

7.1.

K6sedelmikritbdr:
Amennyiben a V6llalkoz6 a saj6t 6rdekk<ir6ben felmeriilt okb6l kdsedelmesen teljesit, abban
az esetben a Megrendel6nek joga van - an6lkiil, hogy a szerzoddsben foglalt m6s
jogktivetkezmdnlt ez befolyilsoln6 - kdsedelmi kdtbdrt 6rv6nyesiteni V6llalkoz6val szemben.
A kdsedelmi kdtbdr alapja a nett6 v6llalkoz6i dij, mdrtdke annak napi 0,5 o/o-a, minden
megkezdett nap ut6n. A k6sedelmi kcitbdr d,sszege avilllalkoz6i sz6mla 6sszegdb6l
kcizvetlentil levonilsra kertil.

7.2. Vis major
V6llalkoz6 a kdsedelem h6tr6nyos jogk<ivetkezmdnyei al6l vis maior esetdn mentesiil. Felek
vis maiornak tekintenek minden olyan rendkiviili esemdnyt, amely aYilllalkoz6ra n6zve ekire
nem l6that6 6s el nem h6rithat6 m6don ldp fel, mint p6ld6ul term6szeti katasztr6fa, hriborri. A
Vrlllalkoz6nak a Megrendel6t haladdktalanul drtesitenie kell a vis maior-r6l ds az
akadfllyortat6s v6rhat6 id6tartamrir6l. Abban az esetben, ha Vrillalkoz6 ezt elmulasztja,ugy a
vis maior-ra, mint kiment6 okra nem hivatkozhat. A vis maior megsztinte ut6n igazolnia kell a
vis maior tdny6t 6s id<itartamiit, melynek ismeretdben Felek a jelen szerz6d6sben kikcitcitt
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telj

8.

es

it6si hat6rid<it megho sszabbithatj 6k.

J6till6sifelt6telek:

A j6t6ll6s id6tartama a mriszaki fitadist k6vet<i 24h6nap.
A j6t6ll6s teljes k<ini helyszfni j6tdlh{stjelent.
Amennyiben a berendez6s a helyszinen nem javithat6, akkor a szi.Jlitfus is a Vdllalkoz6
feladata 6s kdltsdge.

9. Zfr6 rendelkez6sek:
9.1. Szerzbd6 felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6ddssel dsszefiigg6sben kiz6r6lag
ir6sban, magyar nyelven tehet6 a m6sik fellel szemben hat6lyos jognyilatkozat, ennek
megfelel6en a telefonon, sz6bano vagy anem magyar nyelven tett jognyilatkozatot felek
drvdnytelennek 6s a m6sik fellel szemben hat{lytalannak tekintik.
9.2. Szerzi5d6 felek megiillapodnak, hogy a mi{sik felhezint€,zeIt nyilatkozatok vagy egydb
drtesit6sek vonatkoz6sitban az aj6nlottan, t6rtivevdnnyel - sziiks6g eset6n els6bbsdggel
feladott postai kiildemdnyek tekinthet<ik a m6sik fdllel k<jzdltnek. Nem villtoztat ezen,ha a
ktildemdnyt a posta,,nem kereste" jelzdssel kdzbesiti vissza a felad6 f6lnek.
9.3. Ezzel cisszeftigg6sben Felek kdtelezik magukat ana, hogy amennyiben adataikban a
szerz(ldfshatillya alatt olyan viltozirs t<irt6nik, mely az egyi.ittmrik<id6st brlrmely m6don
befolyr{solja, kdtelesek aztamisik fellel haladdktalanul k<jzcilni. Ennek elmulasztilsrib6l vagy
kdsedelmes teljesitdsdb6l ered6 kitrdrt a m6sik fellel szemben felel6ssdggel hrtoznak.
9.4. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a kciz<ittiik esetlegesen felmeri.ilS vitds kdrd6sek
rendez6sdnek els<idleges eszkdzdnek a kdpvisel6ik k<iz<itti haladdktalan egyeztetdst tekintik,
melynek helye minden esetben Megrendel<i szdkhelye. Ennek eredm6nytelensdge esetdn
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fordulnak az illtalinos hatilskdrrel, illetdkessdggel rendelkez5 bir6srighoz.
9.5. A Y6llalkoz6 a szerzodlsb6l eredS esetleges kdveteldseit Megrendeki el5zetes frrlsbeli
ho zzitj 6rul6sa nd lkiil harm adik szem 6 I yre ne m en gedm 6ny ezheti.
9.6 A Kbt. 136. $ (l) bekezdds a) pontja alapjin a nyertes ajtinlattev6 nem fizethet, illetve
sz6molhat el a szerz6d6s teljesftdsdvel risszefiigg6sben olyan kriltsdgeket, amelyek a 62. g (l)
bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6 tilrsas6g tekintetdben
mertilnek fel, 6s amelyek a nyertes aj6nlattev6 ad6kciteles jdvedelm6nek csdkkent6sdre
alkalmasak;
a Kbt. 136. $ (1) bekezdds b) pontja alapjrin a nyertes aj6nlattev6 k<iteles aszerzldls
teljesit6sdnek teljes idtitartama alatt tulajdonosi szerkezetdtMegrendels szim{ra
megismerhetdvd tenni 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t
halad6ktalanul 6rtesiteni.
9.7. A jelen szerz6d6s al6ir6sixal aYSllalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6
20ll.6vi CXCVI. tdrvdny 3. $ (1) bekezdds l. pontja szerinti futlirthato szervezefirek min6siil.
A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy amennyiben a Megrendeki a jelen szerz<idds hatitlya alatt
tudomrlst szerez arr6l, hogy aYSllalkoz6 a szerzod6sk<it6s idopontj6ban nem minSsult
5tl5that6 szewezetnek, a Megrendel6 a jelen szerzodlstolkdrtalanititsi kdtelezettsdg ndlkiil
el6llhat 6s a Vrlllalkoz6 rdszlre teljesftett kifizetdseket visszak<jveteli. A Megrendel6 a jelen
szerziSdest azowrali hatrillyal kirtalanitirsi kritelezettsdg ndlki.il felmondhatja, ha a jelen
szerzodds megkcitdsdt kcivetden a szerzodls hatSlya alatt berlllott kciri.ilm6ny folyt6n a
V6llalkoz6 m6r nem min6stil ifil6that6 szervezetnek.
A V6llalkoz6 kdteles az 6tl6thatos6g6val <isszefliggri, e min6s6g6t megalapoz6 adatokban a
jelen szerz6d6s hatrilya alatt bek<ivetkeziS vSltozhsokat h6rom napon beltil bejelenteni a
Megrendel6nek, amely bejelentdsi kritelezetts6g elmulasnilsibol ered6 valamennyikindrt a
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V6llalkoz6 telj es felekissdggel tartozik.
V6llalkoz6 kijelenti toviibb6, hogy nincs lejfurtkijztartozfsa, valamint nincs ellene
folyamatban vdgrehajt6si elj6r6s, cs6d- vagy felsz6mol6si elj6r6s ds nem 6ll vdgelsz6mol5s
alatt.
9.8. Jelen szerzodf,skizdr6lag a Kbt. 141. $ el6ir6sai szerint a Felek krizris megegyezlsdvel,
fr6sban m6dosithat6.
A Felek nyilvSntartott szewezeti adataiban, fgy k0ldndsen a sz6khely6ben, k6pvisel6iben,
bankszSmlaszflmirban bektivetkeziS vfitozits, tov6bb6 a kapcsolattart6k adataiban bek6,vetkez6
viltozisra a Kbt. 141. $ (4) bekezdds a) pontja irhnyad6.
A fenti v6ltoz6sokr6l az eintett F6l a m6sik Felet - az esetk<ir0lmdnyeit6l fiigg6en - vagy
el<izetesen ir6sban vagy avSltozis bek<ivetkezdsdt kdvet6 h6rom napon beliil k<iteles
drtesiteni. Aviltozils bejelentds6nek elmulasztis6b6l ered6 kdvetkezmdnyekdrt a mdsik Fdl
nem felel.

Felek a kdzdtttik fgy l6trejdtt, 2 eredeti p6ld6nyban kdsztilt szerzlddst, mint akaratukkal
mindenben megegyezot helybenhagy6lag irjik al6 azzal,hogy az abban nem szabillyozott
vagy nem rfszletezetl kdrd6sek tekintetdben az ajinlatt|teli dokument6ci6 es az ajinlat
rendelkez6seit veszik figyelembe, egyebekben pedig a Polg6ri tcirv6nyk<inyv rendelkezdseit
tekintik iranyad6nak.

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 28.
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