ikt.sz.: 16-696-31/2011.

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS
Amely létrejött egyrészrıl a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
adószáma: 18474763-1-06,
bankszámlaszáma: 11735050-15358763,
Telefon: 63/571-946,
Telefax: 63/571-913,
képviseli: Dr. Kırösi Tibor, mint megrendelı – a továbbiakban: Megrendelı,
másrészrıl a
Chipland Számítástechnikai Kft.
székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 14.,
Cg. száma: 05-09-005164.,
adószáma: 11441346-2-05,
bankszámlaszáma: 10400690-50515757-78511023,
Telefon: 46/413-400,
Telefax: 46/507-909,
képviseli: Kurucz Tamás, mint szállító – a továbbiakban Szállító
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.

Felek megállapítják, hogy Megrendelı 2011. április 28. napján közbeszerzési eljárást
indított „Informatikai eszközbeszerzés a Csongrádi Kistérség Általános Iskoláinak”
tárgyban. Az eljárás nyertese „Chipland Számítástechnikai Kft.” Szállító, mint
ajánlattevı lett.

1.2.

Megrendelı kijelenti és a Szállító tudomással bír arról, hogy jelen szállítási szerzıdés
(továbbiakban Szerzıdés) tárgyát képezı árubeszerzés fedezeteként rendelkezésre álló
összeget a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, mint Kedvezményezett részére a
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0404 azonosító számú, „Csongrádi Kistérség Általános Iskoláinak
Informatikai Infrastruktúrájának fejlesztése” címő nyertes pályázati forrás fedezete
biztosítja. A felhasználás módjára, határidejére és az elszámolásra vonatkozó szabályok
kötöttek.

1.3.

Felek a jelen Szerzıdést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelı, mint ajánlatkérı
ajánlattételi felhívása és ajánlattételi dokumentációja, valamint a Szállító, mint nyertes
ajánlattevı ajánlata szerint kötik meg.

2.

A SZERZİDÉS TÁRGYA

2.1.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerzıdés 1. számú mellékletében
felsorolt informatikai eszközöket a Megrendelı ajánlattételi dokumentációjában és a
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Szállító nyertes ajánlatában részletezett mőszaki tartalommal, a jelen Szerzıdésben
meghatározott feltételek szerint a Megrendelı részére leszállítja.
2.2.

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0404 azonosító számú pályázat megjelölései szerint:
-

„Iskolai PC csomag”: multimédiás számítógép, monitor (92 db)
„Tantermi csomag”: interaktív tábla, notebook, projektor (38 db)
„Szavazó csomag”: min. 30 db szavazó szett (8 db)
„WIFI csomag”: 7 db

Speciális igényő informatikai fejlesztés eszközei (SNI eszközök):
- SNI I.: Notebook, vezeték nélküli fülhallgató, diktafon (2 db)
- SNI III: Dokumentum kamera, notebook, képernyı nagyító szoftver (2 db)
- SNI V. csomag: Notebook, fejegér szett, speciális ültetı szék (4 db)
Az eszközökhöz kapcsolódó kötelezı képzés tartalma: a feladat ellátási helyszínen
beüzemelt, vagy azokkal funkcionálisan megegyezı eszközök felhasználásával az
eszközök használatának bemutatása (alapvetı felhasználói ismeretek), az 1. számú
melléklet szerint.
Az e szközök pontos leírását és mőszaki követelményeit a Megrendelı ajánlattételi
dokumentációjában és a Szállító nyertes ajánlatában részletezett mőszaki tartalommal az
1. számú melléklet tartalmazza.
2.3.

Valamennyi informatikai eszköz esetében a Szállító kötelezettségét képezi a kapcsolódó
egyéb szolgáltatások ellátása (az informatikai eszközök leszállítása, telepítése, üzembe
helyezése, hálózatba szerelése, konfigurálása), a 2. számú mellékletben foglalt
tartalommal.

2.4.

A teljesítés helyei:
• Bokrosi Általános Iskola
• Ének-Zenei Általános Iskola
• Kossuth Lajos Általános Iskola
• László Gyula Általános Iskola
• Piroskavárosi Általános Iskola
• Gr. Széchenyi István Általános Iskola
• Szent László Általános Iskola
• Tömörkény István Általános Iskola

2.5.

6648 Csongrád-Bokros, Bokros u.
29.
6640 Csongrád, Szentháromság tér
14.
6640 Csongrád, Kossuth tér 6.
6645 Felgyı, Széchenyi út 3.
6640 Csongrád, Piroska János tér
3.
6640 Csongrád, Széchenyi út 29.
6647 Csanytelek, Szent László út
4/a.
6646 Tömörkény, Petıfi Sándor út
9/a.

Szállító köteles az informatikai eszközök Megrendelıvel egyeztetett idıpontokban
történı
• leszállítására, átadására,
• teljes körő, komplett, rendeltetésszerő használatra alkalmas, a jogszabályoknak és a
hatósági elıírásoknak megfelelı beszerelésére (összeszerelésére), beállítására,
üzembe helyezésére (2. számú melléklet),
• telepítésére, hálózatba szerelésére, konfigurálására,
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• továbbá a jótállási idıtartam alatti karbantartására.
2.6.

Szállító köteles az informatikai eszközök rendeltetésszerő használatához szükséges
valamennyi – jelen szerzıdésben vagy az ajánlattételi dokumentációban esetlegesen
kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a teljesítéshez kapcsolódó –
tevékenység komplett és teljes körő ellátására.

3.

A TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ

3.1.

Szállító köteles a jelen Szerzıdésbıl eredı valamennyi kötelezettségének 2011.
szeptember 2. napjáig eleget tenni.
A Szerzıdés teljesítésének kötbérmentes véghatárideje: a Szerzıdés megkötésétıl
számított 2. nap.

3.2.

Megrendelı – elızetes egyeztetés és jóváhagyás mellett – elıteljesítést elfogad.

4.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

4.1.

Szállító az informatikai eszközök leszállításának idıpontjáról legalább 3 nappal korábban
köteles írásban értesíteni a Megrendelıt.

4.2.

A leszállításra kerülı informatikai eszközöknek mind mennyiségileg, mind minıségileg
meg kell felelniük a jelen Szerzıdés 1. számú mellékletében, a Megrendelı ajánlattételi
dokumentációjában és a Szállító nyertes ajánlatában részletezett mőszaki
specifikációknak.

4.3.

Megrendelı az informatikai eszközök leszállításakor a mennyiségi ellenırzést köteles
elvégezni.

4.4.

Ha a Megrendelı hibát észlel, köteles kifogását a Szállító képviselıjével haladéktalanul
közölni. Az észlelt hibáról, hiányosságról a felek jegyzıkönyvet vesznek fel. Megrendelı
kifogásait e jegyzıkönyvre alapozva érvényesítheti.

4.5.

Megrendelı a Szállító által leszállított és üzembe helyezett informatikai eszközöket
abban az esetben veszi át a Szállítótól, amennyiben:
- Szállító a jelen Szerzıdés 1. számú mellékletében felsorolt informatikai eszközöket a
Megrendelı ajánlattételi dokumentációjában és a Szállító nyertes ajánlatában
részletezett mőszaki tartalommal a Megrendelı részére hiánytalanul leszállította és a
hozzájuk kapcsolódó oktatást megtartotta,
- Szállító az informatikai eszközöket a teljesítés helyén üzembe helyezte (telepítette,
hálózatba szerelte, konfigurálta) a jelen Szerzıdés 2. számú mellékletében részletezett
tartalommal,
- Megrendelı az informatikai eszközök és tartozékainak mőködıképességérıl üzemi
próba kapcsán meggyızıdött,
- a Szállító által leszállított és üzembe helyezett informatikai eszközök
• megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló
magyar jogszabályi elıírásoknak, szabványoknak,
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•

megfelelnek valamennyi munkavédelmi, balesetvédelmi,
környezetvédelmi jogszabálynak, hatósági elıírásnak,
- Szállító valamennyi informatikai eszköz
• magyar nyelvő leírását, használati útmutatóját,
• a felhasználói és üzembe helyezési dokumentációját
a Megrendelı részére hiánytalanul átadta.

tőzvédelmi,

4.6.

A Szállítónak az oktatást a 1. számú melléklet szerint, a Megrendelıvel elıre egyeztetett
módon, helyen és idıben, Megrendelı igényei szerinti csoportbeosztással és alkalommal
kell megtartania.

4.7.

Megrendelı minıségi kifogásait haladéktalanul, de legkésıbb az oktatás megtartását
(befejezését) követı 5. munkanapon teheti meg.

4.8.

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0404 azonosító számú pályázat feltételei és követelményei a
Szerzıdés részét képezik. A Szállító a szerzıdés aláírásával köteles ezen feltételeket és
követelményeket magára nézve kötelezı érvénnyel elismerni.

5.

SZERZİDÉSES ÉRTÉK

5.1.

A jelen Szerzıdés alapján a Szállító részérıl leszállítandó informatikai eszközök és a
hozzájuk kapcsolódó oktatás vételára a Szállító nyertes ajánlata szerint:
nettó:
40.558.000 Ft
ÁFA:
10.139.500 Ft
bruttó:
50.697.500 Ft,
azaz ötvenmillió-hatszázkilencvenhétezer-ötszáz forint.

5.2.

A vételár részletezését a jelen Szerzıdés 1. számú melléklete tartalmazza.

5.3.

A vételár fix összegő ár, mely magyar forintban értendı. A vételár magában foglal
mindent, amely a szerzıdésszerő és hibátlan teljesítéshez, a komplettséghez
hozzátartozik, így különösen, de nem kizárólag:
- az informatikai eszközökkel kapcsolatos mindennemő adó, vám, illeték,
járulékfizetési kötelezettséget, árfolyamkockázatot; a szükséges import és export
engedélyek beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket, a belföldiesítéshez és a
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét;
- a Megrendelı székhelyére történı szállítás valamennyi költségét, a fuvarozás,
rakodás költségeit, a biztosítási díjat,
- az informatikai eszközök üzembe helyezéséhez szükséges összes anyagköltséget és
munkadíjat,
- a szavatossági és jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülı költségeket.

5.4.

Szállító a gépek, eszközök vételárán kívül nem jogosult egyéb költség vagy díj
felszámítására.

5.5.

A Megrendelı elıleget nem fizet. A gépek, eszközök ellenértékét a hiánytalan és
szerzıdésszerő teljesítésének Megrendelı által történı igazolását követıen jogosult
leszámlázni a Megrendelı felé. Szállító egy végszámla benyújtására jogosult.
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Szállító a számlával együtt köteles a Megrendelı részére átadni a számla kiállításának
dátumával megegyezı idıpontban kezdıdı, a Megrendelı termékfelelısségi,
szavatossági és jótállási jogainak érvényesíthetıségéhez szükséges, a gyártó és/vagy a
Szállító által kibocsátott hiteles dokumentumokat.
5.6.

Megrendelı az igazolt teljesítést követıen a minden tekintetben megfelelı formájú és
tartalmú számla kézhezvételétıl számított 45 napon belül a támogatás elszámolására
vonatkozó szabályok szerint egyenlíti ki a Szállító számláját átutalással a Szállító K&H
Bank Zrt.-nél vezetett 10400690-50515757-78511023 számú számlájára. A számla
benyújtásának feltétele a Megrendelı által aláírt teljesítés igazolás csatolása.
Szállító tudomásul veszi, hogy a beszerzés ellenértékének pénzügyi fedezetét az
ajánlatkérı támogatásból kívánja biztosítani.
Felek tudomásul veszik, hogy jelen követelés eszközbeszerzésre vonatkozó teljes
összegét a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása nevében – a Társulással kötött
Támogatási Szerzıdés alapján, szállítói finanszírozás keretében – az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület) fogja kiegyenlíteni a
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0404 azonosító számú, „Csongrádi Kistérség Általános Iskoláinak
Informatikai Infrastruktúrájának fejlesztése” címő pályázat keretein belül tervezetten
2011. október 30. – ig.

5.7.

Megrendelı tájékoztatja a Szállítót arról, hogy a jelen Szerzıdés és ennek teljesítése
esetén a kifizetés az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá
esik. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja továbbá, hogy a havonta nettó módon számított 200
000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítı a teljesítésért abban az esetben
fizethet, ha
- a jogosult bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés idıpontjától számított 30
napnál nem régebbi nemlegesnek minısülı együttes adóigazolást, vagy
- a jogosult a kifizetés idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A fenti rendelkezések mind a Megrendelı és Szállító, mind a Szállító és esetleges
alvállalkozói vonatkozásában irányadóak.

6.

A SZERZİDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

6.1.

Szállító szavatolja, hogy a teljesítése a jelen szerzıdés rendelkezéseinek, valamennyi
jogszabályi és hatósági elıírásnak, az idevonatkozó szabványoknak, valamint az általános
szakmai szokásoknak megfelel.

6.2.

Szállító szavatolja, hogy az általa leszállított informatikai eszközök olyan új, elsı üzembe
helyezéső informatikai eszközök, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai
irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi elıírásoknak,
szabványoknak, megfelelnek valamennyi munkavédelmi, balesetvédelmi, tőzvédelmi,
környezetvédelmi jogszabályi és hatósági elıírásnak, mentesek mindenfajta mennyiségi
vagy minıségi hibától, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított.
Szállító szavatolja továbbá, hogy az általa leszállított gépek, eszközök tulajdonjogát
jogosultan adja át a Megrendelınek.

6.3.

Szállító teljes felelısséget vállal az általa a jelen Szerzıdés alapján végzett valamennyi
tevékenység szakszerőségéért.
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6.4.

Szállító a jelen Szerzıdés alapján leszállításra kerülı informatikai eszközökre az
idevonatkozó jogszabályi elıírásokban foglalt, de a leszállítástól számítottan legalább 3
év (Ptk. 308/A. § (1) bekezdése) szavatosságot vállal.

6.5.

Szállítót az általa leszállított informatikai eszközökre jogszavatossági kötelezettség
terheli a Ptk. szerinti tartalommal.

6.6.

Szállító az általa leszállított informatikai eszközökre az Ajánlatában meghatározott
jótállást vállal. A jótállási idı az informatikai eszközök üzembe helyezését követıen, a
Megrendelı részére történı átadás napján kezdıdik és a Szállító ajánlattételi
dokumentációjában meghatározott napig tart.

6.7.

Felek rögzítik, hogy a jótállás idıtartama alatt azzal összefüggésben – különösen a
jótállás fenntartásához szükséges kötelezı karbantartásért – Megrendelıt semmiféle
utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Szállítóval, sem harmadik személlyel (pld:
márkaszerviz) szemben.

6.8.

Szállító a jótállási és szavatossági kötelezettségének keretében köteles a Megrendelı által
írásban bejelentett meghibásodás, üzemzavar esetén a bejelentéstıl számított 1 órán belül
rendelkezésre állni, kiszállni és a hiba elhárítását megkezdeni, továbbá minden tıle
elvárhatót megtenni a rendeltetésszerő mőködés helyreállítása érdekében, figyelemmel a
hiba jellegére.

6.9.

Felek megállapodnak abban, hogy Szállítónak a kijavítást – az informatikai eszköz
tulajdonságaira és a Megrendelı által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelı
határidın belül, a hiba bejelentésérıl számított 30 napon belül el kell végeznie, teljes
értékő csereeszköz biztosítása mellett. A Szállító 30 napon túli javításra jogosult,
amennyiben ezt Megrendelı felé határidın belül írásban jelzi és dokumentumokkal
igazolni tudja, hogy a hiba elhárítása kizárólag 30 napot meghaladóan teljesíthetı.
Szállítónak a teljes értékő csereeszközt a kijavítás teljes idıtartamára biztosítania kell
Megrendelı részére.

6.10.

Amennyiben Szállító a kijavítási kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget és ezt
alátámasztani, indokolni nem tudja, illetve, ha a javítás idıtartamára teljes értékő
csereeszközt nem biztosít, úgy a Megrendelı
- a hibát a Szállító költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
- megfelelı árleszállítást igényelhet, vagy
- elállhat a Szerzıdéstıl.

6.11.

Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelı a hibás teljesítésbıl eredı
kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

6.12.

A szavatossági jog érvényesíthetıségének határideje az informatikai eszköznek vagy
jelentısebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) eszközre
(részre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezı hiba tekintetében újból
kezdıdik.

6.13.

Szállító kötbérfelelısséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a teljesítés
lehetetlenné vált (meghiúsulás).
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6.14.

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a nettó szerzıdéses érték 0,5%-a Ft/nap,
azaz 202.790 Ft/nap, de legfeljebb a nettó vételár 20 %-a.

6.15.

Ha a Szerzıdés Szállítónak felróható okból meghiúsul, akkor Szállító köteles
meghiúsulási kötbért fizetni. Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke 20 %.
A kötbér alapja a nettó vételár.

6.16.

A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelı azon jogát, hogy a szerzıdésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Szállítótól.

6.17.

Megrendelı Szállító késedelme miatt akkor állhat el a szerzıdéstıl, ha a késedelem
meghaladja a 30 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni.

7.

A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŐNÉSE

7.1.

A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelıen a felek csak akkor módosíthatják a jelen
Szerzıdésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat
tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzıdéskötést követıen beállott körülmény
miatt a Szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

7.2.

A Szerzıdés megszőnik, ha
- a Szerzıdésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek,
- a Megrendelı a Szerzıdéstıl eláll,
- bármelyik fél a Szerzıdést felmondja,
- a teljesítés lehetetlenül,
- bármelyik fél megszőnik, kivéve, ha jogutódja van.

7.3.

Megrendelı a Szerzıdéstıl bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát
megtéríteni. Megrendelı elálló nyilatkozatát Szállítóval írásban köteles közölni.

7.4.

A Szállító szerzıdésszegése miatti megrendelıi elállás esetén Megrendelı a
szerzıdésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Szállítótól kártérítést követelhet.

7.5.

Felek a jelen Szerzıdést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerzıdésbıl eredı
valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

7.6.

Felek súlyos szerzıdésszegésnek tekintik különösen, ha a Szállító
- késedelem esetén a kitőzött póthatáridıre sem teljesít,
- hibás teljesítés esetén a hibát a Megrendelıi kifogás Szállítóval történı közlésétıl
számított Megrendelıi határidıig sem javítja ki,
- felszólítás ellenére ismételten nem tesz eleget együttmőködési kötelezettségének.

7.7.

A felmondás esetén a Szerzıdés azon a napon szőnik meg, amikor a felmondásról a másik
fél tudomást szerez.
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8.

A FELEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE

8.1.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerzıdés hatálya alatt folyamatosan
együttmőködnek. Ennek keretében kellı idıben tájékoztatják egymást a jelen
Szerzıdésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan körülményrıl, amely a jelen
Szerzıdés teljesítésére kihatással lehet.

8.2.

Felek a teljesítés helyszínén bármely fél kérésére kooperációs megbeszélést tartanak
Szállító és Megrendelı képviselıjének részvételével, melynek keretében kölcsönösen
tájékoztatják egymást a jelen Szerzıdés teljesítésével kapcsolatos körülményekrıl.

8.3.

Felek jelen Szerzıdés teljesítésének elısegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat
jelölik meg:
Megrendelı részérıl:
Kapcsolattartó:
Név:
Értesítési cím:
Telefon/fax:
E-mail:
Mőszaki kapcsolattartó:
Név:
Értesítési cím:
Telefon/fax:
E-mail:

Szállító részérıl:
Kapcsolattartó:
Név:
Értesítési cím:
Telefon/fax:
E-mail:
Mőszaki kapcsolattartó:
Név:
Értesítési cím:
Telefon/fax:
E-mail:

Dr. Kırösi Tibor
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
63/571-946, 63/571-913
kisterseg@csongrad.hu

Cseri Gábor
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
20/206-3317
altalanosiskolak@csongrad.hu

Kurucz Tamás
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14.
20/377-1811
chipland@chipland.hu

Vámosi István
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14.
20/929-7199
szerviz@chipland.hu

8.4.

Szállító a jelen Szerzıdésbıl eredı kötelezettségei teljesítésének állásáról Megrendelı
kérésére bármikor köteles tájékoztatást adni. A tájékoztatás elmulasztásából eredı kárért
Szállító felelısséggel tartozik.

8.5.

Felek a Szerzıdés idıtartama alatt együttmőködni kötelesek. Szállító köteles
Megrendelıt minden olyan körülményrıl haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés
eredményességét vagy kellı idıre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredı kárért Szállító felelısséggel tartozik.
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9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1.

Felek a jelen szerzıdés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban:
levél, telefax, illetve e-mail útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés
esetén a másik fél általi átvétel napján, postai küldemények esetén a postai tértivevényen
feltüntetett napon, faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló
jelentésen feltüntetett idıpontban tekinthetı közöltnek. Az e-mail útján történı értesítés
kizárólag abban az esetben minısül – az elküldés idıpontjában – közöltnek, amennyiben
az e-mail elolvasását igazoló üzenet a küldött félhez visszaérkezik.

9.2.

Jelen Szerzıdés az aláírás napján lép hatályba. Felek rögzítik, hogy a Szerzıdés
határozott idıtartamra, a Szerzıdés teljesítésének idıtartamára jön létre.

9.3.

Szállító jelen Szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelıt
haladéktalanul tájékoztatja, ha az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé az
ellenszolgáltatást teljesítette, vagy azt megtagadta. A tájékoztatást írásban, a Megrendelı
székhelye szerinti értesítési címre (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.), a teljesítéstıl, illetve a
megtagadástól számított 3 napon belül kell megküldenie.

9.4.

Felek a jelen Szerzıdésbıl eredı esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétıl függıen kikötik a
Csongrádi Városi Bíróság, illetıleg a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét.

9.5.

Jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadóak.

9.6.

Jelen Szerzıdés hat (6) eredeti példányban készült, amelybıl négy (4) példány a
Megrendelıt, kettı (2) a Szállítót illeti meg.

Felek a jelen Szerzıdést elolvasás és együttes értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt helybenhagyólag aláírták.
A Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı mellékletek:
1. számú melléklet:

A megajánlott informatikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó oktatás
megnevezését, ajánlati árát magában foglaló táblázat

2. számú melléklet:

Üzembe/üzemkész állapotba helyezés feltételei

Csongrád, 2011. augusztus 31.

……………………………………………..
Dr. Kırösi Tibor
elnök
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
Megrendelı

………………………………………………
Kurucz Tamás
cégvezetı
Chipland Számítástechnikai Kft.
Szállító
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