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Amely létrejött egyrészről a

Lipót Község Önkormányzata
székhely: 9233 Lipőt,Fő tér 2.
adő számal 5 3 7 0 4 4 0 -2 - 0 8
képviseli: TÓth József Péter polgármester, mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről a

HAJÓKER Kft.
székhely: 6500 Baja, Péter Pál u.3lb
Cg. száma: 03-09- 1 16393
adő száma:20 5 1 8 87 7 -2 - 0 3
képviseli: Likár zoltán, mint szállító, a továbbiakban száltító

Megrendető és Szállító együttesen Felek között amai napon az alábbi feltételekkel:

ÁlrarÁNos RENDELKEzESEK

Felek megállapítják, hogy Megrendelő aMagyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
EgYÜttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló ,,Duna Menti Turista
KÖzPontok és Utak Összekötése Kompjárattal Bős/Gaböíkovo és Dunaremete
Között" című és FERRY-HU-SK rövid című, HUSK/O90Il2.4.Il0283 azonosító
számű Projekt keretében 2012. április hó 6. napján a Közbeszerzésekről szóló CVil.
tÖrvénY (a.továbbiakban Kbt.) második rész szerint nyílt, közbeszerzési eljárást
indított a ,,Önjárő komp beszerzése" tátgyában. Az ellárás nyertese a Szállító, mint
ajánlattevő lett.

Felek a jelen szállitási szerződést a fent meghatározott közbeszerzési eljárásban a
MegrendelŐ, mint ajánlatkérő által kidolgozott2012, április hó 3. napjrán kelt ajánlati
felhívása és ajánlati dokumentáciőja, valamint a Szállító, mint ,ryÓ.t., ajáníattevő
2012. május hó 8. napján kelt ajánlata - jelen szerződés I. számú m.llékl.te _
szerint kötik meg.

A sz 
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sznptzőDps rÁncya

Szállító kötelezettséget vállal ama, hogy a jelen száIlítási szerződésszerinti 1 db
Önjráró kompot - a Megrendelő ajánlati dokumentációjában és a Szállító nyertes
ajánlatában részletezett műszaki tartalommal és kapcsolódó szolgáltatásokkal, a
jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint a Megrend elő részére leszállitla
úgy, hogy azok valamennyi szakmai, műszaki paraméternek maradéktalanul
megfelelnek, melyek a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési
elj árásban előfu ásr a, i l l etve a S zállítő áItaI az ai ánlatb an fe ltünteté s re kerültek.
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A Szállitő kötelezettségét képezi a komp leszállítása, üzembe helyezése, melynek
feltétele az,Itogy a Szállítónak meg kell szereznie és a Megrendelőnek át kell adnia
a komp hajólevelét és üzemképességi engedélyét, melyet a Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban NKH) állít ki. A Szállítónak a gyártási és az átadás-átvéíeli
eljarás során a műszaki ellenőr és a tervezők által kísért, a Megrendelő ajánlati
dokumentációjának részeként csatolt Műszaki leírás 8. fejezetében részletezett
ellenőrzéseket végre kell hajtania és az üzemi próbákat sikeresen kell teljesítenie,
amelyről mérési jegyzőkönyv készül.

A teljesítés helye: Duna folyam, 1825,5 folyamkilométernél lévő kompkikötő

szállítő köteles a Megrendelővel egyeztetett időpontban történő
- leszállííására, átadására,
- teljes köni, komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jogszabályoknak

engedélyeknek és a hatósági előírásoknak megfelelően
- üzembe helyezésére,

Szállitó köteles a komp rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi - jelen
szerződésben vagy az ajánlati dokumentációban esetlegesen kifejezetten nem
említett, de a szakmai szokások szerint a teljesítéshez kapcsolódó - tevékenység
komplett és teljes körű ellátására.

Szállitő saját költségére köteles a próbák lebonyolításához képesített személyzetet
biztosítani és a hatóságok által előírt valamennyi engedélyt és okmányt beszerezni.

A TELJESÍrnsl HATÁRIDŐ

SzállÍtó a jelen szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét a jelen szerződés
aláírásától - mely azonos a jelen szerződés hatálybalépésének időpontjával
számitott 298 napon belül köteles teljesíteni.

A szállító az első részhatáridőt a szerződés aláírás;átől számított 140. napon, míg a
második részhatáridőt a230. napon teljesíti.

vnrplÁn

A jelen szállitási szerződés alapján a Szállítő részéről leszállítandó komp vételára a
S zállitő nyerte s ai ánlata s zerint :

nettó: 376.000,- EUR + 27 

^F 

A, azaz HálomszázhetvenhatezerEUR + 27 százalék
általános forgalmi adó, mely a jelen szerződés 2.3. pontjában meghatérozott
teljesítési helyre költségmentesen leszállítva történik azzal, hogy az ár Íaftalmazza
az Ajánlati Dokumentáciőban előirt, továbbá a jelen szerződésben meghatátozott
s zállitő által bi zto s ítandő val amenny i szol gáltatás e l l enértékét i s.

Az ár a Szállítő számáta szerződéses kötelezettségeinek teljesesítése során kötöttnek
tekintendő és semmilyen körülmények között nem változtathatő.

3.
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A vételár magában foglal mindent, amely a szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez,
hozzátartozik; így különösen, de nem kizarőlag:
- a komppal kapcsolatos mindennemű adő, vám, illeték, járulékfizetési

kÖtelezettséget, arfolyamkockázatot; a szükséges import és export engedélyek
beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket, a belföldiesítéshez és a
magYarországi forgalomba helyezéshez szükséges összes tevékenység
ellenértékét;

- a komPPal kapcsolatos szavatossági és jótállási kötelezettséggel kapcsolatban
felmerülő költségeket.

A Szállító az első részszámlát, mely legfeljebb a nettó vállalkozási díj 30 oÁ-át elérő
Összegre vonatkozhat az alábbi - az építési ellenőr által igazolt - múszaki teljesítés
esetén nyújthatja be:
Gerincfektetés
- Acél alapanyagok S}oÁ-abeszerczve. másik S}Yo-amegrendelve
- Alumínium-alapanyagmegíendelve
- Keretbordák, esetleg gépalapok előgyártva
- Fenéklemezekleszabva
és
Úszótest kész állapota
- Uszótestszerkezetkomplett, meghegesztve, kívül-belül lefestve, tömörségi próba

elvégezve
- Tartályok beépítve
- Habvédek, behajtórámpákelkészültek

A Szállító a komp vízre bocsátását megel őzően az azt engedélyez ő az úgynevezett
hatósági Parti szemle (I3l2001. Kövim rendelet szerintij sikeres lezaist igazolő
jegyzőkönyv, minden fel által történő aláírását követően jogosult a mbsodik
r é szszámla b enyúj tás ára.
A komP ezen készültségi foka lehetővé teszi a vízre tételt. Így megvalósult,
különösen az alábbi műszaki tartalom:
- Jet hajtóművek és motorok beépítve ( csövezés még nem komplett)
- Bejáróhíd-és hidraulika hengerek beépítve
- Segédgép beszerezve., helyére állítva
- Fenékvíztendszer,tűzoltórendszer kész
- Parti szemle elvégezve, dokumentálva
- Villanyszerelésianyagokbeszerczve
A második tészszámlának legfeljebb a nettó vállalkozási díj 30 Yo-át elétő összegre
vonatkozhat.

A teljesítés befejezésekot * az üzembe helyezési szemle részeként a sikeres üzemi_
és futó próbák, a műszaki éúadás-átvételi eljárást követően, a NKH által azüzembe
helYezési jegYzőkönyv részeként kiállított kompbizonyítvány megszerzése után - a
végszámla benyújtására jogosult. A végszámlának minimum a nettó vállalkozási díj
40 %-át elérő összegre kell vonatkoznia. A számla a Megrend eIő által aláírt
teljesítés-igazolás egy eredeti példánya kíséretében nyújtható be.

Megrendelő az igazolt teljesítést követően a minden tekintetben megfelelő formájú
és tartalmú számla kézhezvételétől a támogatás elszámolás ára vonatkoző szabátyők
szerint egyenlÍti ki a Szállítő számlájat átutalással a Szállítő K & H Baril- Zrt-nél

._Í
ttr'-

4.5.



Yezetett 10400418-04102324-00000000 számú számlájára. A számla benyújtásanak
feltétele a Megrendelő által aláír|4.4. pontban rögzítettteljesítésigazolás csatolása.

A kifizetések a HUSK/090I pályázati konstrukcióban elnyert támogatásból
tÖrtónnek. Az anyagi fedezet az ajánlatkérő rendelkezésére áll. A nyertes ajánlattevő
számláját az ajánlatkérő banki átutalással fizetíki, az igazolt teljesítéstől számított
30 napos fizetési határidővel, figyelembe véve a Kbt. 130. § (3) bekezdés és a
I 60 / 2009 (VIII. 3 ) Kormányrendeletnek me gfelelően.

A ftzetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő
számlavezetője Megrendelő számláját a kifizetésie kerülő összeggel megterheli. A
kifizetések forintban (HUF) történnek a kifizetések, vagy kifizetési kérelmek
kiállítását megelőző munkanapon érvényes Európai Központi Bank hivatalos
árfolyamán.

4.6, Megrendelő felhívja aSzállítő figyelmét az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCIL
törvénY 36lA. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a közbeszerzés
teljesítéséhez kapcsolódóan a szállítő és a kbt. szerinti alvállalkozók közötti
szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között
megkÖtÖtt váIlalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított
200.000,- forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett
alvállalkozónak a teljesítésért - visszataftási kötelezettség nélkül - abban az esetben
ftzethet,ha
a) az alvállalkoző bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától

számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást,

4.8.

Vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztarlozásmentes adőzőj

adatbázisban.
Kifizetést teljesítőnek minősül a Szállítő, a Kbt. szerinti alvállalkozó. valamint a
polgári jog szerinti alvállalkozó.

A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés
esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatni tartozik az
alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adőzás
rendjéről szőIő 2003. évi XC[. törvény 36lA. § hatálya alá esik.

A kifizetést teljesítő aköztartozást mutató együttes adőigazolás átadása, bemutatása
vagY megkÜldése után a köztaftozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az
egYÜttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezetíje ennek ellenére
elmulasztja a visszatartást, akiftzetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozőt a
kifizetés időPontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az
általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek
visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha az ad,ózásrendj jről szóló
2003. évi XCil. törvény 36lA. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást mint
alvállalkozó nem kapta meg.

Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt
egyÜttes adőigazolásban köztartozást mutat ki, az adőigazolás kiállíiásával
egYidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáről. Az
állami adóhatóság az együttes adőigazolásban, a vámhatőság javáia feltüntetett

4.7.
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köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett taríozásokaí

követelésarányosan xáaja a vámhatóságnak. A kifizetést_teljesítő a visszatartás és

követelés 1eioglalását követően mentósül az egyetemleges felelősség alól, A
kifizetést te§esítő a köztartozást meghaladó össze€ű _kifizetést 

a rá egyébként

kötelező fizetésíhatáridőben teljesíti az adőhatőság végrehajtási cselekménye előtt,

Az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36lA. § (1)-(4) bekezdések

rendelkezéseit a Megrendelő és a szá||ítő között létrejött szetződésre is alkalmazni

ke!I, azzalaz eltérés;el, hogy a Megrendelőt nem terheli a visszatartási kötelezettség

az ajánlatí vagy a teljásítéii biztosítékra, illetőleg a Megrendelőnek egyetemleges

felelőssége nem keletkezik.

Az egyijítes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején beltil az adőzás

rendje?l szőIő 2ú16. évi XCil. törvén[ 36lA. § hatálya aIá tartoző kifizetéseknél

több kifi zetést telj esítőnél is felhasználható,

Amennyibe n az a|vá||alkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennállÓ kÖvetelését

faktorálja (engedmény ezi), akifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak

1engedáenyeJnek), iu uiirr."tés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkoző

ienáelkezésre bocsátj a az alvállalkozőra vonatkozó együttes adőigazolást, vagy az

a1v álla|kozó szerepeí a köztartozásmentes adőzői adatb ázisbarl. ellenkező esetben a

kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll,

Ár,loÁs_Árvnrnt,

szállító a komp leszállításanak időpontjáról legalább 15 nappal korábban köteles

írásban értesíteni a Megrendelőt.

A kompnak maradéktalanul meg kell felelnie a jelen szerződésben rögzitett

feltételj<nek, különös tekintettel a 2.L és 2.2, pontban és a MegrendelŐ qánlati

dokumentációj ának 4. és 5. számí mellékletben meghatározottaknak,

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendel ő részérőI a minőségvizsgáIatra a

Megrendelő áiantati dokumentációjának részeként csatolt Műszaki leírás 8,

i.j.Z.,eu.r.l részletezett a Felek fltJ együttesen végzett üzemi próbák alkalmával

kerül sor.
Azúzemipróbák során a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, Ezen jegyzőkönyv zárő

dátuma minősül _ amennyiben minőségi kifogás nincs _ a jelen szerződés száIlitő

általi teljesítésének és a kárveszéIy_átszál\ás időpontjának is.

SzáIIítő _ a dátum pontos megiótötesével - köteles Írásban nyilatkozatot tenni a

próbak megkezdéseút os lezariáarat, továbbá felhívni a Megrendelőt a próban valÓ

iészvételre, a minőségvizsgálási kötelezettségének megkezdésére.

Ha a Megrendelő hibát észlel, köteles kifogását a Szá|litő képviselőjével

haladéktalanul közölni . Az észlelt hibát, hiányosságot a felek jegYzőkÖnYvben

rá gzítik. Me grendeló kifo gásai t e j e gy zőkönyvre a\ap ozv a érvénye sítheti,

Megrendel ő aSzá|Iítő áIta!Ieszál|ított és üzembe helyezett kompot abban az esetben

v eszi át a SzáIliíótől, amennyiben:

5.3.
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S zállítő azt hib átlanul é s hi ánytal anul leszállította,
Üzemszerűen a teljesítés helyén üzembe helyezte,
Megrendelő a komp működőképességéről az üzemi próba kapcsán
meggyőződött,

- A komp és annak berendezései, részegységei

6.

6.1.

6.2.

' megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat
hatmoni z ál ó magyar j o g szabál y i e l ő írás okn ak, szabv ány oknak,

' megfelelnek valamennyi munkavédelmi, balesetvédólmi, tűzvédelmi,
környezetvédelmi j o gszabálynak, ható sági elóírásnak )

' rendelkeznek a munkavédelemről szőlő 1993. évi XCilI. törvény 18. §(3) bekezdése szerinti gyártői megfelelőségi nyilatk ozatta7,
' a komp rendelkezik az NKH által kiállított kompbizonyítvaénnyal- Szállitő a komp

' két példány gyértási dokumentáció fióváhagyott dokumentáció, melyben
az építés közbeni módosítások átvezetésre kerültek), okmányok (kompbizonyitvány, komp üzemképességi bizonyítványa). kezelési és karban1artási utasítás magyar nyelven

' garanciavállalő iratok a beépített gépi berendezésekről és felszerelésekről
' műbizonYlatok a beéPÍtett anyagokról, berendezésekről, felszerelésekről,

tanúsítványok az eurokonformitásró1 (I312001. Kövim rendelet szerint), próbabizonylatok, a próbák jegyzőkönyvei a 13l200L (IV.10.) KöViM
rendelet szerint, nevezetesen: hegesztési bizonylatok,' nyo*árpróbák,
vízPrőbák, tartályok és csövek bizonylatai, rakodási próba bizőnylata,
manőverpr őb a bizony lata

' a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (3) bekezdése
szerinti gYártői megfelelőségi nyilatkozatát, illetve a-megfelelőséget
tanúsító egyéb dokumentumát,

' beéPÍtett géPek, berendezések biztonsági követelményeiről és
megfelelőségónek tanúsításáról szóló 2lllg98, (IV. 17.) IKIM rendelet
szerinti EK megfelelőségi nyilatkozatot vagy EK típusvizsgálati
tanúsítványt,

' az Üzemi Próbákról készült elfogadó, valamennyi követelmény
tekintetben a kompot és annak berendezéseit megfeielőnek minősítő
jegyzőkönyvet

a Megrendelő részére hiánytalanul átadta.

üznvrnn HELv EZEs, BETANíIÁs

Szállító kÖteles a kompot a teljesítési határidő lejártáig Megrendelő utasításainak
megfelelően teljes körűen, valamennyi jogszabályi es egyéb eiőírásnak megfelelően
leszállítani. összeszerelni, rendeltetési helyén elhelyezni-iizembe helyezni Zs átadni
Megrendelő szétmáta. Azizembe helyezés részletós ütemtervérot száttito köteles a
Megrendelőt tqékoztatni, aki azt jogosult észrevételezést, esetleges módosítást
követően jóváhagyni.

A komP átadás-atvételének és azizemi próbák valamennyi költsége Szállítót terheli

A Szállítő köteles a Megrendelőnek írásban bejelenteni az územi próbák
megkezdését, annak tervezett időpontja előtt legalá-bb 15 nappal. A bejelentés

6.3.
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1.2.

7.3.

7 .5.

7.7.

7.4.

tudomásulvételét a megrendelőnek haladéktalanul a száIlitó felé vissza kell
igazolnia,

.lórÁllÁS, SZAvAToSSÁG
Szállitő szavatolja, hogy a teljesítése a jelen szerződés rendelkezéseinek, valamennyi
jogszabályi és hatósági előírásnak, az idevonatkoző szabványoknak, valamint az
általános szakmai szokásoknak megfelel.

Szállítő szavatolja, hogy az áItala leszállított komp megfelel a vonatkozó európai
irányelveknek, illetve az azokat harmonizáIó magyar jogszabályi előírásoknak,
szabványoknak, megfelelnek valamennyi munkavédelmi, balesetvédelmi,
tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabályi és hatósági előírásnak, mentesek
mindenfajta mennyiségi vagy minőségi hibától. Szállitő szavatolja továbbá, hogy a
komp tulajdonjogát jogosultan adjaát a Megrendelőnek,

Szállítő az általa leszállított kompra 60 hónap jótállást vállal. A jótállás kiterjed a
Szállító általa gyártoft, vásárolt vagy beépített berendezésekre Amennyiben a komp
bármely berendezésének, szerkezeti elemének, vagy hajtóművének a gyártő által
nyújtott jótállás időtartama ennél hosszabb, úgy Szállítónak is fennáll a gyártő által
nyújtott időtartamra a jótállási kötelezettsége. A jótállási idő az 5.3. pontban
r ö gzített j egyző kö nyv zár ő dátumátó l kez dő di k.

Szá|lítő a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő kompra az idevonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt, aleszáIlítástól számítottan 3 év (Ptk. 308/A. § (1)

bekezdése) szavatosságot vállal. Amennyiben a gépek, eszközök gyát1rőja által
nyújtott szavatosság időtartama ennél hosszabb, úgy Szállító a termék gyáríőja által
nyúj tott szavatosságot vállalj a.

Szállítót az általa leszállított kompra jogszavatossági kötelezetíség terheli a Ptk.
szerinti tartalommal.

Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt azza| összefliggésben a szállitő
ellenőrizheti a jőtáIlás fenntartásához szükséges üzemeltetési feltételek megrendelő
részéről történő telj esülését.

Szállítő a jőtállási és szavatossági kötelezettségének keretében köteles a Megrendelő
által irásban bejelentett meghibásodás, űzemzavar esetén a bejelentéstől számított 48
órán belül rendelkezésre állni, kiszállni és a hiba elháritását megkezdeni, továbbá
minden tőle elvárhatót megtenni a rendeltetésszerű működés helyreállítása
érdekében, figyelemmel a hiba jellegére.

Felek megállapodnak abban, hogy Szállítónak a kijavítást - a komp tulajdonságaira
és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - a lehető legrövidebb
határidőn belül, de legkésőbb a hiba bejelentéséről számított 15 napon belül el kell
végeznie.

Amennyiben Szállító a kijavítási kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tesz
eleget, a Megrendelő
- a hibát aSzállitő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,

7.6.

7.8.
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me gfelelő árleszállítást igényelhet, vagy
elállhat a szerződéstől, mely a Szállítónak felróható oknak és a szerződés
meghiúsulásának tekintendő.

8.

8.1.

8.2.

8,3.

8.4.

A SZERZŐDEST BIZTOSÍTÓ UEILEKKÖTELEZETTSEGEK

Szállítőt a 7. fejezetben rögzítettek szerinti szavatosság és jótállás terheli,
kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen, hibásan teljesít, illetve ha a
lehetetlenn é v ált (meghiúsulás).

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke 500.000,- Ft naponta. A 3.2,
me ghatár ozott résztelj e síté s i s kötbérkötele s,

továbbá
teljesítés

pontban

8.5.

Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke 5.000.000,- Ft

A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezettkfuánakmegtéiítését
követelje a Szállítótól.

Szavatossági jogainak érvónyesítésén kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő
kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

A sZERZŐnBs uÓnosÍrÁs.q., MEGSZÚNESE

A jelen szerződést a Felek kizárőlag a Kbt. i32. §-ban foglaltaknak megfelelően
módosíthatják.

A jelen szerződés megszűnik, ha
- a szerződésben foglaltak mindkét fel által szerződésszerűen teljesítésre kerültek,- a Megrendelő a szeruődéstől eláll,
- bármelyik Fél aszerződést felmondja,
- a teljesítés lehetetlenül,
- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

Ha a szerződés megszűnése a 4.4 pontban meghatározotí első részletfizetés utián
kÖvetkezik be a SzáIlító köteles a részére megfizettet részösszeget a Megrendelőnek
a szerződés megszűnését követő 10 napon belül vissz aftzetni.

Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a szállitő karát
megtéríteni. Megrendelő elálló nyilatkozatát Szállítőval írásban köteles ktizolni.

A Szállítő szerződésszegése miatti megrendelői elállás esetén Megrendelő a
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint aSzáIlítótől kártérítést követelhet.

Felek a jelen szállitási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli
nyilatkozattal, azottnalihatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a

9.

9.I.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.



9.6.

jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan
megszegi,

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Szállító
- késedelem esetén akitűzött póthatáridőre sem teljesít,
- hibás teljesítés esetén a hibát a Megrendelői kifogás Szállítóval történő közlésétől

számított 15 napon belül nem javída ki,
- felszÓlÍtás ellenére ismételten nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének.
- Nem teszi lehetővé, vagy akadályozza a Megrendelő ajánlati dokumentáciőjának

részeként csatolt MŰszaki leírás 8. fejezetében részletezett gyártásközi
ellenőrzéseket.

A felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a
másik fel tudomást szerez,

A FELEK EGYÜTTMÚKÖOBSB

Felek kötelezettséget vállalnakarra, hogy jelen szerződéshatáIyaalatt folyamatosan
együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen
szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan körülményről, amely a jelen
szerződés telj esítésére kihatással lehet.

AszáIIítő atetvezői művezetés biztosításához atervezővel szerződést köt. A szállítő
és atewezőkőzőtt létrejött szerződés a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi.

A szerződő felek megállapodnak arról, hogy a szerződés megkötésétől a szerződés
befejezéséig gyartási folyamatról, a gyártásközi- és végellenőrzésről pontos, minden
részletére kiterjedő építési naplót vezetnek.

Felek a gyártás során együttműködnek a többször módosított 13l200L (Iy.10.)
KöViM rendeletben fo glaltaknak megfelelően.
Ennek értelmében a Szállítő által megbízott múszaki vezető köteles az építést
irányitani és ellenőrizni, az építési naplót vezetni.

MegrendelŐ jogosult építési ellenőrt alkalmazni, A megrendelő által megbízott
építési ellenőr jogosult az építési terveknek megfelelően történő gyártás ellenőrzésre
és az észrevételek bejegyzésérc az építési naplóba.

Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi feladatok
ellátására a következő személyeket jelölik meg:

Megrendelő részéről:
Kapcsolattartő l:
Név: Veilandics Eszter
Értesítési cím: 9233 Lipőt,Fő tér 2.
TeleforVfax: 06 30 541 84 92
E-mail: jegyzo@darnozseli.hu

9,7.

10.

10.1.

I0.2.

t0.2,

10.3.

10.5.

l0.6,
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Kapcsolattartő 2:
Név:
Éftesítési cím:
Teleforr/fax:
E-mail:

Szabóné Vejtey Alice
9233 Lipőt,Fő tér 2.
0696 555 511,06 30 623 4209
l ip oto nkorm any zat@axe l ero . hu

l0.3.

I0.4.

Szerződés módosítására j ogosult személy:
Név: Tóth József Péter
Ertesítési cím: 9233 Lipőt,Fő tér 2.
Teleforr/fax:
E-mail:

0696 555 51l
l ip o tonkorm any zat@axe l ero. hu

szállító részérő|z
Kapcsolattartó:
Név: Likár Zoltán
Értesítési cím: 6500 Baja, Péter Pál u, 3lb
Telefon: +36-7 9 -326-022, F ax.+3 6-7 9-326-256, Mobil.+36-30-9855-096
E-mail :haj oker@haj oker.t-online.hu

Műszaki vezető:
Név: Kaiser Lászlő
Értesítési cím: 6500 Baja, SzentLászlő u. 84/b
Teleforr/fax : +3 6-3 0-3 8 3 -7 9 67
E-mail : kaiserlaslo@] qmail. com

Szerződés módosítására j ogosult személy:
Név: Likár Zoltán
Ertesítési cím:6500 Baja, Péter Pál u. 3/b
Telefon: +3 6 -7 9 -326-022, F ax,+3 6 -7 9 -326-2 5 6, Mobil.+3 6-3 0-9 8 5 5 -096
E-mail : hajoker@haj oker.t-online.hu

Szállitő a jelen szerződésbőI eredő kötelezettségei teljesítésének állásáről
MegrendelŐ kérésére bármikor köteles tá$ékoztatást adni. A tájékoztatás
elmulasztásából eredő kár ért Szállitő felelő s sé g gel tarto zik.

Felek a szerződés időtartama alatt együttműködni kötelesek, Szállítő köteles
Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító felelősséggel tartozik.

EGYEB RENDELKEznsnx

A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Szállítónak kell teljesítenie. A
Szállítő teljesítésében alvállalkozók működhetnek közre. A Szállító teljesítésében
köteles közreműködni az olyarr alvállalkoző és az a szakenrber, arnel,y, illetőleg aki a
közbeszerz,ósi eljarásban rész,t vett a Szállítő alkalntasságának igazolásában, kivér,e
a Kbt 128. § (3) bekezdésében meghatározott esetet. A Szállító az alváIlalkozők
Megrendelő felé történő bejelentése tekintetében a Kbt. 128. § (2) és (3) bekezdése
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szerint kÖteles eljámi. A Szállító az áItala a teljesítésbe bevont alvállalkozókért úgy
felel, minth a maga tevékenykedett volna.

1I.2. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatko zataikatkizárőlagírásban a
1 0. 2. Pontban meghatár o zott elérhető sé gek valamelyikén közlik e gymással.

11.3. Ha a j"J.1 szerződés egyes kikötései érvénltelenek, vagy érvénlelennek
minősÜlnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződ.és egiszét. A szerződés
érvénY'telenséggel nem érintett rendelkezései érvénybJn maradnak és
kikénYszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendélkezéshez legközelebb
állŐ hatá|Yos, a Felek közötti jogviszonyra vonatko ző szabályt kell aúalmazni,
kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nekil a szerződ,ést a
Felek egyáltalánnem kötötték volna meg.

1I.4. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
AmennYiben ez nem vezetne eredményre, úgy [it otit a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.

11.5. Jelen szetződés a felek általi aláírás napján lép hatályba és a komp szerződésszerű
Ieszállításáig illetve a szerződésben foglalt egyéb kötelezettsegek teljesítéséig marad
hatályban.

11.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a ptk. és a vonatkozó
j o gszabályok rendelkezé sei irányadóak.

I1.7. Jelen szerződés hat (6) eredeti példányban készült, amelyből négy (a) példány a
Megrendelőt, kettő (2) aSzállitót illeti meg.

Felek a jelen szállitási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követóen, mint
akaratukkal mindenben me ge gyezőt he lyb enh agy őlag atiirtau.

A szerződés elválaszth ataílan részét képező mellékletek:

7. száműmelléklet: A Szállító nyertes ajánlata
2. száműmelléklet: A komp műszaki leírása és tervdokumentációja
3. száműmelléklet: Ajánlott próbaprogram: Dunai prototípusú komp próbaprogramja
4. szétmúmelléklet: A Szállító és a Tervező között iet."3<itt szerződés

Kelt: Lipót,2\I2.július hő 12. napján
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