
IKT 
,,, " '"'"' ''l 

! 1 u ll ,,,. i :i ; <! ' l L , ' ' ' , u 'c 
1
:.:Jzállít si szerződés 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 1551-0000-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000; KSH száma: 1551-0000-
841132101, képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester), mint Megrendelő, 

másrészről a Tárogató Műhely Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Remete-Hegyi út 155., 
cégjegyzék száma: 01-09-869573, adószáma: 13716853-2-42, bankszámlaszáma: Budapest 
Bank Nyrt. 10102103-57071400-01000005, képviseletében dr. Barcza János Mihály 
ügyvezető), mint Szállító (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alábbiak 
szerint: 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 2011. június 29-én a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése szerinti 
"hirdetmény nélküli egyszerű" közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és 
ajánlattételi dokumentációjában foglaltakat részletesen megismerték, azzal egyetértenek, 
azt magukra nézve kötelezőnek elismerik. 

2. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzési eljárás dokumentációjában rögzített hangszerek az 
alábbi feltételek szerint. A hangszerek megnevezése és összes mennyisége a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi dokumentációban részletesen szerepel. Ettől 
való eltérés annyiban lehetséges, amennyiben arra a dokumentáció, valamint a kapcsolódó 
jogszabályok (pl. Kbt.) lehetőséget adnak. 

3. A Szállító a lefolytatott közbeszerzési eljárás következő részében került nyertesként 
kihirdetésre a Gazdasági Bizottság 429/2011. (VII. 21.) számú határozata szerint, így a 
következő hangszerek leszállítását vállalja: 

4. rész: népi klarinét, tárogató és népi furulya 

4. Szállítási feltételek, határidők és a rendeltetési hely a dokumentáció 10. pontja szerint. Az 
ajánlattevő által vállalt szállítási határidő: 3 nap. 

A kötbér mértéke: A késedelmes, a hibás teljesítés vagy nem teljesítés esetén az érintett 
hangszer( ek) értékének 5 %-a. Késedelmi kötbér minimuma a szállítási határidő és a 
tényleges teljesítés között eltelt időszak minden megkezdett napja után 10.000 Ft, az 
eszköz értékétől függetlenül. 

Teljesítés igazolása, fizetési feltételek 

5.1. A teljesítés helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelye (H-1102 Budapest, Szt. László tér 34.) 
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5.3. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az igazolt számla kiegyenlítése a Szállító 
Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102103-57071400-01000005 számú számlájára 
átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 305. §-ában 
foglaltak figyelembe vételéveL 

5.4. A 3. pontban megjelölt hangszerek ára a szerződés elválaszthatatlan mellékletét 
képező - a Szállító 2011. július 14-i keltezésű - ajánlata szerint: 382.000,- Ft + ÁFA, 
azaz nettó háromszáznyolcvankettőezer forint + ÁFA. 

A megadott áron túl egyéb költség, díj (pl. szállítási díj, csomagolási vagy 
üzembehelyezési költség, stb.) nem érvényesíthető. 

5.5. Az ártartási kötelezettség, valamint az egyéb, az ajánlatban rögzített vállalások be 
nem tartása, illetve minőségi kifogások esetére az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot 
a szerződés egyoldalú - rendkívüli - [elmondására, és az esetleges jogorvoslati eljárás 
megindítására (közbeszerzési eljárásban hamis adatszolgáltatás, valamint közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés megszegése miatt). 

6. A szerződés határozott időre jön létre. Hatálya az ajánlattételi felhívás II. 9) pontjában 
megjelölt legvégső szállítási határidőig, azaz 2011. október 31. napjáig érvényes. A 
dokumentációban megadott szállítási és üzembe helyezési ütemezéstől (szállítási 
határidőtől) számított késedelem esetére a szállítónak kötbér-fizetési kötelezettsége merül 
fel, a dokumentációban foglaltaknak megfelelően. 

7. Szerződés megszűnése: A szerződés a 6. pontban meghatározott határidő lejártával, a Ptk. 
319. § (2) bekezdés szerinti megszűnéssel, a Megrendelő érdekmúlásából adódó - a Ptk. 
321. §-a szerinti - felmondással, illetve valamely fél szerződésszegése esetén szűnik meg. 

8. A Szállítót terhelő garanciális és szavatessági kötelezettségekre mindenkor az érvényes, 
idevonatkozó jogszabályok az irányadók 

Szerződő felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák 

Szerződő felek a jelen szerződés teljesülése érdekében kötelesek kölcsönösen 
együttműködni. Ha a szerződés teljesítésével kapcsolatban közöttük vita alakul ki, 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt békés úton rendezzék. Amennyiben a 
közöttük kialakult vitákat nem képesek békés úton rendezni, az esetleges jogviták 
elbírálására alávetik magukat a területileg illetékes bíróság eljárásának. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy ezen szerződés és annak mindennemű módosítása 
csak írásbeli formában mindkét fél cégszerű aláírásával történhet. 
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Jelen szerződés három számozott oldalból áll, hat példányban készült, és a szerződő felek 
cégszerű aláírásával, az aláírás napján lép hatályba. 
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Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából: 
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