Ikt. szám: 2100-22/2011.

Szállítási szerződés
amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út
36.; képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke), mint megrendelő – a továbbiakban:
Megrendelő –
másrészről Globomax Zrt. (1155 Budapest, Dembinszky utca 1.; képviselő: Amberger
Árpád, vezérigazgató), mint szállító – a továbbiakban: Szállító – között az alulírott helyen
és napon a következő feltételekkel:
1. Szerződés tárgya:
Megrendelő – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – megrendeli, Szállító pedig
leszállítja a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket a Megrendelő
ajánlattételi felhívása és az általa elfogadott szállítói ajánlat szerint. A szerződés
magában foglalja a termékek beszerelését, beállítását és üzembe helyezését is.
2. Teljesítés helye:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (Salgótarján, Rákóczi út 36. –
Megyeháza)
3. Az 1. pontban meghatározott feladat teljesítési határideje:
2011. december 23. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. Szerződéses érték:
4 794 873 Ft
+ 25 % ÁFA
1 198 718 Ft
Összesen:
5 993 591 Ft
azaz:
ötmillió-kilencszázkilencvenháromezer-ötszázkilencvenegy forint egyösszegű
forint átalányár, amely tartalmazza az áru belföldiesítésének költségeit, teljesítési
helyszínre történő szállítmányozását, beszerelését, beállítását, üzembehelyezését, illetve
valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költséget, amely a
rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges.
5. Fizetési feltételek:
5.1. Megrendelő előleget nem biztosít. A benyújtott számla kiegyenlítése az igazolás (5.3.)
megtörténte után – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 305. §-ára, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-ára – átutalással történik, a Szállító 65600137-11065797 számú
számlájára.
5.2. Szállító számláit három példányban Megrendelő nevére és címére állítja ki.
5.3. Az 1. számú mellékletben foglalt áruk átvételét Megrendelő képviselője igazolja a
Szállító által kiállított szállítólevélen. A leigazolt szállítólevél egy példányát Szállító
a Megrendelő részére benyújtott számlához csatolja.
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5.4. Késedelmes fizetés esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével
azonos késedelmi kamat számlázására jogosult.
5.5. Szállító köteles a szállítás időpontját 2 munkanappal korábban Megrendelő felé
írásban jelezni.
5.6. A szállítólevél, illetőleg a számla akkor kerül igazolásra, ha az alábbi feltételek
maradéktalanul teljesülnek:
a)
Az 1. számú melléklet szerinti termékek I. osztályú, valamint a 8.2. pontban
foglalt minőségben, hiánytalanul, sérülésmentesen a teljesítési helyszínre (2.
pont) leszállításra, ott beszerelésre, beállításra kerültek.
b)
Megrendelő a termékek működőképességéről üzemi próba kapcsán
meggyőződött.
c)
A jótállási jegy (jótállási nyilatkozat), felhasználói dokumentáció átadásra
kerültek.
6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
6.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettség késedelmes teljesítése esetén
Szállító kötbérfelelősséggel tartozik, melynek mértéke naponta a szerződés bruttó
értékének (4. pont) 1%-a.
6.2. Hibás teljesítés esetén, amennyiben Megrendelő a hibás áru kijavítását vagy
kicserélését igényli, a szerződésben meghatározott teljesítési határidőtől a hiba
kijavításáig vagy az áru kicseréléséig terjedő idő alatt a Megrendelőt a 6.1. pontban
meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg.
6.3. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállító neki felróható okból 30
napon túli késedelembe esik.
6.4. A szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén (Szállító a teljesítést megtagadja,
vagy érdekkörében felmerülő okból következik be lehetetlenülés) Szállító a
felszólítást követő 10 napon belül a szerződés bruttó értéke 30 %-ának megfelelő
meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
6.5. Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződést Szállító
hiánytalanul, az előírt minőségben és határidőben teljesítse. Amennyiben Szállító
hiányos vagy hibás teljesítése csak a termék egy részére vagy akár egy termékre
vonatkozik, akkor Megrendelő a 6.1.-6.4. pontok szerinti jogkövetkezményeket az
egész szerződésre, illetve az egész szerződéses értékre (4. pont) alkalmazza.
7. Szerzői jog:
Szállító kijelenti, hogy az általa szállított termékek, szolgáltatások, illetve azok
bármely részének Megrendelő általi igénybevétele nem sérti bármely harmadik
személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő,
forgalmazási vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Szállító
továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul vállalja, hogy ha bármely harmadik
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személy a Megrendelővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési
igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben a Megrendelő helyett helyt áll.
8. Szállító kötelezettségei:
8.1. Szállító a szerződésben meghatározott eszközöket, termékeket kompletten, olyan
működőképes tartozék összeállítással szállítja, szereli, telepíti, állítja be és helyezi
üzembe, mely a rendeltetésszerű használatot biztosítja. Az áruk fuvareszközről
történő lerakása és a teljesítési helyen történő elhelyezése saját költségére és
veszélyére a Szállító kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele
és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése a Szállítót terhelik. A
termék elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az 5.3. pont szerinti
igazolás megtörténtéig Szállítót terheli.
8.2. A leszállított termékeknek a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie azokra a
célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, és
rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt,
amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat,
figyelembe véve a termék természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az
importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira
vonatkozó – különösen reklámban vagy az áru címkéjén megjelenő – nyilvános
kijelentését, és alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a
jogosult a szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a
kötelezett beleegyezett, valamint rendelkeznie kell a Szállító által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.
9. Kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Megrendelő részéről: Kiss Tamás, Berta Gábor; tel.: 06 32 620 279;
Szállító részéről: Sági György; tel.: 06 30 581 3262.
A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó
körülményekről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges
intézkedést.
10. Garancia:
10.1. Szállító a jelen szerződés keretében leszállításra kerülő árukra annak gyártója,
illetve forgalmazója által meghatározott mértékű jótállást biztosít.
10.2. Szállító kötelezi magát, hogy a garanciális feladatok ellátását megfelelő
magyarországi szervízhálózat keretében biztosítja. Szállító köteles a meghibásodott
eszközt a bejelentéstől számított 24 órán belül javításra átvenni, illetve a javítást
megkezdeni.
10.3. Szállító az eszközökhöz, azok rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges
alkatrészeket, tartozékokat, részegységeket a garancia idő lejártától számított
legalább 3 évig biztosítani köteles.
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1. számú melléklet

Szállítandó termékek listája
Tételszám
I.A.1.

I.A.2.

I.A.3.

I.B.1.

I.B.2.

I.B.3.

Feladat, termék, eszköz
megnevezése
Jelenlegi eredménykijelző
rendszer illesztése
Eszközök és alkatrészek
Műszerész óra szám
Technikusi óraszám
Nagyterem hangosítás
Eszközök és alkatrészek
(kábelek, csatlakozók,
kábelcsatorna)
Műszerész óra szám
Technikusi óraszám
Nagyterem szavazó rendszer
korszerűsítés
Eszközök és alkatrészek
(kábelek, csatlakozók,
kábelcsatorna)
Műszerész óra szám
Technikusi óraszám
LCD televíziós rendszer
kialakítása
Eszközök és alkatrészek
Samsung full HD LCD
televízió
Eszközök Tartókonzol 47”-os
kábelek, vezetékek,
kábelcsatorna
Műszerész óra szám
Technikusi óraszám
Tanácsterem hangosítás
Eszközök és alkatrészek
(kábelek, kábelcsatorna,
vezetékek, csatlakozók)
Műszerész óra szám
Technikusi óraszám
Tanácsterem
szavazórendszer telepítés
Eszközök és alkatrészek
(kábelek, csatlakozók ,
kábelcsatorna)
Eszközök 220V-os hálózat
(dugalj, vezeték,
kábelcsatorna)

Mennyiség
összesen:

Bruttó ár
94 066.- Ft

1 darab
8 óra
6 óra
összesen:
5 darab

3 266.- Ft
46 400.- Ft
44 400.- Ft
154 316.- Ft
12 316.- Ft

14 óra
7 óra

81 200.- Ft
51 800.- Ft
379 816.- Ft

5 darab

31 416.- Ft

32 óra
22 óra

185 600.- Ft
162 800.- Ft
407 150.- Ft

1 darab

215 850.-Ft

1 darab
2 darab

35 500.-Ft
15 400.-Ft

14 óra
8 óra

81 200.-Ft
59 200.-Ft
269 650.-Ft
26 850.-Ft

összesen:

összesen:

összesen:
4 darab

24 óra
14 óra

139 200.-Ft
103 600.-Ft
495 630.-Ft

4 darab

34 520.-Ft

3 darab

144 310.-Ft

összesen:
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I.C.

II.A.1.

II.A.2.

II.A.3.
II.A.4.1.

II.A.4.2.

II.A.5.

II.B.1.1.a.

II.B.1.1.b.

II.B.1.1.c.

II.B.1.1.d.

II.B.1.2.

Műszerész óra szám
Technikusi óraszám
Egyéb betanítás,
szoftvertelepítés,
szinkronítás)
Technikusi óraszám
Keverő, erősítő
Keverő PHONIC AM 642 D
Erősítő Castone CPA 400 B
sztereo végerősítő
Szerelési anyagok kábelek
Eszközök és alkatrészek
(kábelek, csatlakozók ,
kábelcsatorna)
Hangfalak
Hangfal JAMO A 510
Mikrofonok
Mikrofon asztali gégecsöves
GM4 +DS2 talp
Rádiós mikrofonok
Rádiós mikrofon Sennheiser
Freeport FP35
Eredmény kijelző LCD
Eszközök és alkatrészek
Samsung full HD LCD
televízió
Eszközök Tartókonzol 47”-os
kábelek, vezetékek,
kábelcsatorna
SVGA Video extender
Tanácsterem szavazó pult
elnöki
Szavazó pult elnöki
Tanácsterem szavazó pult
kerek képviselői
Szavazó pult kerek
Tanácsterem szavazó pult
képviselői
Szavazó pult képviselői
Tanácsterem szavazó és
megjelenítő szoFtver+vezérlő
egységi
Mikrovoks szoftver 6,0
LCD vezérlő szoftver
MVCU vezérlő egység
Műszerész óra szám
Technikusi óraszám
Tanácsterem eredmény

24 óra
24 óra

139 200.-Ft
177 600.-Ft
111 000.-Ft

15 óra
1 darab
1 darab

111 000.-Ft
218 325.-Ft
128 725.-Ft
89 600.-Ft

6 darab

51 250.-Ft
51 250.-Ft

összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

3 darab

340 000.-Ft
340 000.-Ft
93 375.-Ft
93 375.-Ft

4 darab

242 000.-Ft
242 000.-Ft

1 darab

332 500.-Ft
215 850.-Ft

1 darab
2 darab

35 500.-Ft
35 400.-Ft

1 darab

45 750.-Ft
106 000.-Ft

1 darab

106 000.-Ft
392 000.-Ft

4 darab

392 000.-Ft
312 000.-Ft

12 darab

312 000.-Ft
615 625.-Ft

1 darab
1 darab
1 darab
14 óra
8 óra

205 000.-Ft
135 000.-Ft
135 225.-Ft
81 200.- Ft
59 200.- Ft
332 500.-Ft

8 darab
összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

