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- amely létrejött egyrészről Solt Város onkormányzata (Solt, Béke tér 1.

számlaszám 11732040-15336938-10060005) képviseli Gál József polgármester -
továbbiakban vevő,

- másrészről Getronics Magyarország Kft. (1115 Budapest, Tétényi út 15, Cg01_
09-077867, adószám 1,0532782-2-43, számlaszám: 13700016-04072014) képviseli
Rátkai Péter - továbbiakban eladó'

között az a|ábbiak szerint:

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a vevő által 2010 április 30-rín kiírt KÉ-
I0873l20t0.számű informatikai beszerzés Kalocsa Viáros és Solt Város
könyvtrárai számára a TIoP-1.z.3-09/1-2009 projekt keretében lefolytatott
kozbeszeruési eljárás során az eladó érvényes ajanlatot tett a beszerzésre, és a
bíráiati szempont szerinti, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ajánlatával
az eljárás nyertese lett.

2. Az ajánlattételi felhíVás szerint az e|adó kijelenti, hogy az ajánlati felhívás
valamennyi feltételét megismerte és elfogadja, különös tekintettel a teljesítés
határidej ét, az ellenszo l g áltatás telj es íté s ét, v al amint az átub eszer zés tár gy át.

3. Az ajánlatnak megfelelően a vevő az eladótól az alábbi termékeket vásrárolj a meg
aközbeszerzésieljárásdokumentáciő jábanrész|etezettekszerint'

Solt, Posta u. 20 szám alatti szállítással:

1 db képemyőolvasó program JAWS FoR wINDows
ó db géphez vírusirtó program beszerzése
5 db kliens számítógép
1 db kiszolgáló számítógép
Nyomtató, scaÍ}ner
scanner
Vonalkód olvasó
Hangszóró
Mikrofono s fej hal l gató
Há|ózati eszközök

A 3.) pontban felsoroltbeszerzésre kerülő termékek üzembe helyezését az eladó
az ajánlatnak megfelelően díjmentesen végzi el.

Az e|adó a megvásárolt termékekre az árajánlatbameghatározását3 év teljes köní
garanciát vállal.

Az eladó a szerződés tárgyátképező termékekre jog és kellékszavatosságot vállal,
különösen a telepítésre kerülő szoftverekkel kapcsolatosan. A teljesítésben az
eladó köteles átadni a készülékekre vonatkozó kezelési útmutatót és
dokumentációt, valamint a szoftverek jogtisztaságát igazo|ó dokumentumokat.

4.

5.
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/ Az üzembe helyezés során az e|adó köteles a sztikséges tájékoztatást megadni a

termékek használatával kapcsolatban.

7 . A jelen szerződés 3. pontjában meghatározott beszerzésre kerülő termékek ára:

2 3I4 279 Ft. + Áfa _ aZaZ 2 892 849 Ft.

8. A vevő kijelenti, hogy a beszerzés ellenértéke rendelkezésre áll, és a teljesítést
követően 30 napon belül átutalással fizeti meg a számlát az eladó által
meghatározott, aZ ING Bank N.v. Magyarországi Fióktelepénél vezetett
1 3 7 000 1 6-0 407 207 4 számlaszámra.

9' A szerződő felek megállapodnak, hogy ha a teljesítés utolsó napja munkaszüneti
napra esik, akkor a határidő a következő munkanapon jár le.

10. A vevő jogosult a nem szerződésszeni teljesítés esetén - különösen nem az
áraján|atba és ezen szerződésbe meghatározott termékek szállítása, esetén a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályu felmondás esetén a
már teljesített szolgáltatások visszajárnak, az eladó külön kártérítésre nem
jogosult. A nem határidőre történő teljesítés esetén a vevő napi 100.000.,-Ft
késedelmi kötbért jogosult felszámolni, a teljesítés meghiúsulása estén a
meghiúsulási kötbér a szeruődés értékének 207o-a.

11.A vevő részteljesítést nem köteles elfogadni, csak a beszerzés teljes
megvalósítása után tekinti a szerződést teljesítettnek, és az ellenszolgáltatás
utalására csak ezt követően kerül sor.

12. Az eladó a beszerzésre kerülő termékeket átadás-átvételi lista szerint adja át, a
vevő pedig átveszi.

13.A jelen szerződés elválaszthatatlanrészétképezi a 2010. április 30-án megjelent
l<É-loslzt2olo számú, aján|attételi felhívás és az eladőkozbeszerzési eljárásban
adott ajánlata.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a felek a Ptk. és a
közbeszerzésről szóló 2oo3. évi CXXIX. tv' rendelkezésett tekinti irányadónak.

A szeruődést a felek közos érteLmezést és átolvasást követoen helybenhagyólag írták

aLá.

Kalocsa, zolo. . .. .1'.,i!:-...)/',
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