Adásvételi szerz ődés
amely létrejött egyrészr ő l Smart Info Kft.
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A A.ép. fszt.3.
számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi számlaszáma: 11717009-29903115-00000000
adószáma: 13556587-2-13
cégjegyzék száma: 13-09-122721
mint eladó (továbbiakban: Eladó)
másrészrő l az
Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ADUKÖVIZIG)

Székhely: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/C
Képviseli: Telkes Róbert igazgató
Adószám: 15308397-2-03
Statisztikai számjel: 1 5308397841 13 1-2-03
Államháztartási egyedi azonosító: 036034
Pénzforgalmi Számlaszám: 10025004-01712120
Telefon:06-79-525-100
Fax: 06-79- 325-212
mint vev ő (a továbbiakban: Vev ő)
együttesen Felek között
az alulírott helyen és napon a következ ő feltételekkel:
1. Elő zmények

A Felek rögzítik, a Vev ő Közfoglalkoztatási pályázat keretében foglalkoztatottak részére
védő eszközök, kisgépek és kézi munkaeszközök beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárást
írt ki. A felek az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, a beérkezett ajánlat —
mely okiratok a szerz ő dés részét képezik - alapján ennek megfelel ő en az alábbi szerz ődést
kötik meg egymással.
2. Az adásvételi szerz ődés tárgya

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi felhívásban megnevezett min őségű
és tulajdonságokkal rendelkez ő az 1. számú mellékletben felsorolt kisgépeket, gépi
munkaeszközöket az ajánlatában megajánlott 6.155.000 Ft+25% ÁFA mindösszesen
7.693.750 Ft áron legkés ő bb 2011. május 10-ig átad Vev ő nek, aki kötelezettséget vállal a
termék átvételére és a vételár kifizetésére.
3. Szállítás és átvétel

3.1. A Vevő elő teljesítést elfogad.
3.2 A szállítás költségvisel ője az Eladó. Teljesítési helye a Vev ő által megjelölt átvev őhely
az alábbiak szerint:

Sorszám/megnevezés:
1.Alsó-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, Bajai
Szakaszmérnökség

Teljesítés helye:
6500 Baja, Szeremlei u. 80.

A termék átvételét a Vev ő vagy meghatalmazottja a szállítólevél aláírásával és
lebélyegzésével igazolja.
4. Minőség
Az áru minő ségére a Felek által elfogadott min őségi és m ű

melyet az ajánlattételi felhívás tartalmaz.

szaki specifikációk az irányadók,

5. Tulajdonjog és kárveszély
5.1 A tulajdonjog és a kárveszély az árunak a Vev ő telephelyén történ
ő átadásakor száll át.

5.2 Bármely kárért, amely a teljesítés helyére történ ő leszállítás idő pontjától a vételár teljes
kifizetéséig az áru állagában bekövetkezik, a Vev ő felel.
6. Kifogás
6.1. A Felek közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatos bárminem ű
kifogással Vev ő

köteles írásban Eladóhoz fordulni.

6.2. Eladó semmilyen módon nem vállal felel ő sséget azért a min ő ségi vagy mennyiségi
kifogásért, amely az áru a Vev őnél történő nem megfelel ő szállításából és/vagy tárolásából
származik, vagy azzal összefüggésben keletkezik.
7. Fizetési feltételek

7.1 Vevő köteles az Eladó által kibocsátott számlát a teljesítést ő l számított 15 napon belül
átutalás útján kiegyenlíteni.
7.2. Késedelmes fizetés esetén a Vev ő a Ptk. 301/A §-ának (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel ő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni.
7.3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a fizetési feltételekre az adózás rendjér ő l szóló 2003. évi
XCII. Tv. (a továbbiakban: Art.) 36/A. rendelkezései irányadóak azaz: A közbeszerzések
teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekr ő l szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti
nyertes ajánlattev ő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerz ő dések, valamint minden
további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerz ő dések alapján
történő , a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést
teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért — visszatartási kötelezettség nélkül —
abban az esetben fizethet, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek min ősülő
együttes adóigazolást,
vagy az alvállalkozó a kifizetés id ő pontjában szerepel a köztartozásmentes adózói

adatbázisban. Kifizetést teljesít őnek min ő sül az ajánlattev ő
, a Kbt. szerinti alvállalkozó,
valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó. A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan
megkötött mindegyik szerz ő dés esetén a kifizetést teljesít ő a szerző
désben írásban tájékoztatja
az alvállalkozót arról, hogy a szerz ő dés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §
hatálya alá esik. A kifizetést teljesít ő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása,
bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben
az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés id ő pontjában
terhel ő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
Nem keletkezik a kifizetést teljesít ő nek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges
felelő ssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg. Ha az
állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes
adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidej ű leg a végrehajtás
szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Fenti rendelkezéseket a Kbt. szerinti
ajánlatkér ő , illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattev
ő között létrejött
szerző désekre is alkalmazni kell.
8. Felek közötti kapcsolattartás

Eladó részér ől:
Név: Pataki Zoltán
Beosztás: ügyvezet ő
Telefon:+36-28-546-955
Fax: +36-28-546-956
E-mail: info@smartinfo.hu
Vevő részér ől:
Név: Harsányi Zsolt
Beosztás: gépészeti ügyintéz ő
Telefon: +36-30-3837974 +36-79-525-167
Fax: +36-79-325-633
E- mail:harsanyi.zsolt@adukovizig.hu
Cím: 6500 Baja Szeremlei u. 80.
9. Késedelem, meghiúsulás és jótállás

9.1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az Eladó jelen szerz ő désben vállalt kötelezettségének
felróható okból nem tesz eleget, a véghatárid őhöz képest kés ő bbi szállítás esetén a késedelmi
kötbér napi 80.000 Ft azaz nyolcvanezer forint.
9.2. Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerz ő déses ár 10 %-a.
9.3. Az Eladó által vállalt garancia a termék hiánytalan leszállítását és az ellenérték kifizetését
követő 12 hónap.
10. A szerz ő dés nyilvánossága

10.1. Szerz ődő Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
15/B. §-a alapján a Vev ő nettó 5 millió forintot elér ő , vagy azt meghaladó érték
ű szerző
jogszabályban el őírt tartalmi elemeit köteles a jogszabályban és saját szabályzatában eldések
őírt

módon közzétenni, továbbá a személyes adatok védelmér ő l és a közérdek
ű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján a Vev ő az
állami költségvetés terhére és a közpénzek felhasználására kötött szerz
köteles el ő segíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.ő dések esetében
10.2. Szerz ődő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvev

őszékr ő l szóló 1989. évi
XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvev őszék
vizsgálhatja az államháztartás alrendszereib ő l finanszírozott beszerzéseket és az
államháztartás alrendszereinek vagyonát érint ő szerző déseket a megrendel
ő nél, a megrendel ő
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint
azoknál a szerz ődő feleknél, akik, illetve amelyek a szerz
ő dés teljesítéséért felel ő sek, továbbá
a szerz ő dés teljesítésében közrem űköd ő
valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
10.3. A Szerz ődő felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az,
aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít,
kérésre köteles a jogviszonnyal összefügg ő és a közérdekb ő
l nyilvános adatokra vonatkozóan
tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának
nyilvánosságára tekintettel a szerz ő dés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén
nem tagadható meg.

11. Vitás kérdések rendezése
11.1. E szerz ő désben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.,továbbá a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
11.2. Szerz ődő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen szerz

ődésb ő l adódó vitás
kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Ha a tárgyalások nem vezetnének
eredményre, úgy felek az esetleges jogvita eldöntésére a Bács-Kiskun megyei Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerz ő dést a szerz ődő
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyező t cégszer ű en, alulírott helyen és napon írták alá.
Baja, 2011. május 9.
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KÖVIZIG
Telkes Róbert igazgató
Vevő
Kötelezettségvállalás ellenjegyzése:

Al Hafez Ingrid
Gazdasági igazgatóhelyettes

Eladó
Pataki Zoltán
Ügyvezető
Smart Info Kft.

1. számú melléklet
Sorszám/megnevezés:

Elő írt paraméter

Megajánlott paraméter

1. 35 db vállra akasztható motoros

- gyártó megnevezése:

Makita BBC5700

- motorteljesítménye min. 2,0 kW

2,1 kW

- vágószélesség minimum 30 cm

30 cm

- tartozók nélküli súlya: min. 7,5

7,7 kg

bozótvágó kasza

kg
- tartozékai:
-damilfej(automata

vagy

Kétszálas félautomata damilfej

félautomata)

2. 15 darab motoros láncfűrész

- 3 élű bozótvágókés

3 él ű bozótvágókéssel szerelve

- heveder

Kett ős vállheveder

- napi üzemóra:

4-8 üzemóra

- gyártó megnevezése:

Makita DCS4301-38

-

motorteljesítménye min. 1,8 kW

2 kW

- láncvezető hossza 33 — 50 cm,

38 cm

- vezető és lánc nélküli súlya min.

4,8 kg

4,4kg

3. 16 darab önjáró benzinmotoros
filnyíró

- napi üzemóra:

4-8 üzemóra

- gyártó megnevezése:

Makita PLM5102

- motorteljesítménye minimum 3,3

4,7 kW

.

kW
- vágásszélessége: minimum 45 cm

51 cm

-minimum

65 I fügy űjtő Vel

60

liter

űrtartalmú

fűgyűjtő vel ellátott
-fémből

készült

vágóasztallal

Acél vágóasztal

ellátott
-állítható vágásmagasságú

Állítható vágómagasság 20-75 mm

-golyóscsapágyazott

golyóscsapágyazott kerekekkel

kerekekkel
eláto.

- napi üzemóra:

4-8 üzemóra

