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'mÁsrÉrELI sznRzónÉs

- amely létrejött egyrészről Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa, Szent István kir. út 35.,
számlaszáttrl 11732040-|5336938-00000000) képviseli Ttjrök Gusztáv Andor polgármester _

továbbiakban vevő,

_ másrészről a F'ullTec Computer Kft. (Cg.: 01-09-891620' adószám: 14160547-2-43,
számlaszátm: l l71900I-29908316) képviseli Kovács Tibor, ügyvezető igazgató
továbbiakban eladó,

között az alábbiak szerint:

A szerződő felek rögzítik' hogy a vevő áItal20lO. április 30-án kiíft KÉ-l0873l20IO számit
informatikai beszerzés Kalocsa Város és Solt Varos könyvtárai szátméra a TIOP-1 .2.3-09ll-
2009 projekt keretében lefolytatott közbeszerzési e|jálrás során az eladő érvényes ajrínlatot tett
a beszerzésre, és a bírálati szempont szerinti, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
ajanlatával az eljéxás nyertese lett.

Az aján|attételi felhívás szerint az eladő kijelenti, hogy az ajanlati felhívás valamennyi
feltételét megismerte és elfogadja, különös tekintettel a teljesítés hataridejét, az
ellenszolgáltatás teljesítését, valamint az árubeszerzés tárgyát.

Az ajánlatnak megfelelően a vevő az eladőtől az alábbi termékeket vásarolj a meg a
kizb eszer zé s i e lj árás dokumentác iój áb an r észletezettek szerint.

Kalocsa, Kossuth Lajos u.22 szám alattÍ szállítóssal:

2.

3.

x'ullTec Emperon 4505 asztali PC munkaállomás
Dell PowerEdge T410 szeryer számÍtógép
Le*mark c540N színes hálózati lézernyomtató
Canon CanoScan 8800F síkáryas gzkenner
Magnilink Mira olvasókészülék
Pannon Power 2120 1200VA szünetmentes táperység
AsUs GÍgaX l024i+ 24 portos switch
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4. A 3.) pontban felsorolt beszerzésre kerülő termékek üzembehelyezését az e|adő az aján|atnak
megfelelően díjmentesen végzi el.

5. Az eladó a megvásarolt termékebe'az árajén|atba meghatározását 3 év teljes köní garanciát
vállal.

6' Az eladó aszerződéstárgyátképező termékekre jog és kellékszavatosságot vállal, különösen a
telepítésre kerülő szoftverekkel kapcsolatosan.
A teljesítésben az eladó köteles átadni a készülékekre vonatkozó keze|ési útmutatót és

dokumentációt, valamint a szoftverek jogtisztaságátigazo|ő dokumentumokat.
Az izembehelyezés során az eladő köteles a sziikséges tájékoztatást megadni a termékek
hasznáIatával kap c s o latb an.
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7. A jelen szerzódés 3. pontjában meghatározottbeszerzésre kerülő termékek átra:2 302200'- +

25yo^FA,azazKétmillió-háromszőzkétezer-kettőszűz+25YoÁr'er't.

8. A vevő kijelenti, hogy a beszerzés ellenértéke rendelkezésre áll, és a teljesítést követően 30
napon belül átutalással fizeti meg a szétm|át az eladő által meghatálrozott 11719001-299083t6
számlaszámra.

9. A szerződő felek megállapodnak, hogy ha a teljesítés utolsó napja munkaszüneti napra esik'
akkor ahataridi5 a következő munkanapon jar le.

1 0. A vevő jogosult a nem szerződésszeni teljesítés esetén _ különösen nem az arajanlatba és ezen
szerződésbe meghatiírozott termékek száI|itása, esetén a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
Azonnali hatályu felmondás esetén a métr teljesített szolgáltatások visszajárnak, az eladő
külön kiírtérítésre nem jogosult.
A nem hataridőre történő teljesítés esetén a vevő napi 100.000,- Ft késedelmi kötbért jogosult
felsziímolni, a teljesítés meghiúsulása estén a meghiúsulási kötbér a szerződés értékének 20
oÁ-a.

1 1. A vevő részteljesítést nem köteles elfogadni, csak a beszerzés teljes megvalósítása után tekinti
aszerződést teljesítettnek, és az ellenszolgáltatás utalásara csak ezt követően kerül sor.

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

t3. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 2010. április 30-án megjelent KÉ_
I0873l20I0 sziímú ajánlattételi felhívás és az eladó közbeszerzési eljarásban adott aján|ata.

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. és a közbeszerzésről szóló
2003. évi CXXX. tv. rendelkezéseit tekinti irrínyadónak.

A szerződést a felek közös értelmezést és átolvasást követően helybenhagyólag irtét< a|á.

Kalocsa, 2}I).junius 24.

Eladó

FullTec ComPuter
K"reskcdel'i és Szolgóhoió Kft'

'l l9ó Budopest, Jóhn F' u'226'
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