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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a

Szegedi Vásár és Piac Kft.
Székhely: 6722 Szeged, Mars tér "M" pavilon
Képviselő: Pusztai Lajos ügyvezető igazgató
mint Megrendelő,

valamint az
EMKE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 4.
Képviselő: Wábits Győző ügyvezető igazgató
mint Szállító

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya, érvényességi feltétele:
1. Megrendelő által üzemeltetett Mars téri piacra Megrendelő megrendeli, Szállító

elvállalja egyedi chipkártyás és vonalkódos vezérlésű parkoló elektronikus be-, és
kiléptető rendszer kialakitását, szállítását és üzembe helyezését. A megrendelés
tárgyára vonatkozó iratok, dokumentumok megküldött ajánlatok jelen szerződés
előzményei. A mellékelt megvalósítási leírás jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képezi.

2. Az igényelt teljesítés MSZ szerinti 1. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak,
hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű
használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik.

3. Szerződés érvényessége a szállítás egyedi jellegére tekintettel kizárólag az esetben áll
fenn, ha Megrendelő a szerződéskötést követően Szállító előlegszámlája alapján a
vétel ár 50%-át előre megfizeti.

II. Vételár, fizetési feltételek:
1. A vételár 11.548.000,- Ft + 10% tartalékkeret + ÁFA, azaz

bruttó: 12.702.800,- Ft + ÁFA.

2. A Szállító kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott szállítói díj a szerződésszerű
teljesítés vonatkozásában minden, a mellékelt megvalósítási leírás dokumentáció ban
rögzített és előírt munka költségét magába foglalja. Ugyanakkor nem tartalmazza azon
munkálatok költségét, amelyeket a mellékelt megvalósítási leírásban, mint
előkészítési, csatlakozási felület biztosítási feltételként jelölt meg Szállító (erősáramú
és gyengeáramú csatlakozás, járdaszigetek, stb.).

3. E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési
díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli.

4. A fenti ár módosítására kizárólag Felek közötti kétoldalú, írásos megállapodás alapján
kerülhet sor.

5. A Megrendelő kijelenti, hogya szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete
rendelkezésre áll. A számlák kiegyenlíté se átutalással történik, a Szállító CIB Bank
Zrt-nél vezetett 10700062-26936006-51100005 számú számlájára, 8 napon belül.
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6. Az áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át Megrendelőre.

7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a mindenkori érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének számlázására jogosult.

Ill. A Szállító jogai és kötelezettségei:
1. A Szállító díjazás ellenében kötelezettséget vállal az I. pont szerinti munka

megvalósítására az ajánlatban részletezett feltételek figyelembevételével, amely
teljesítés végső határideje: a szerződés alá írásától számított 10 hét (hetven
naptári nap).

2. E szerződés keretében a Szállító elvégzi mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata
elkészítésekor, a helyszín és a műszaki leírás megtekintésekor kellő szakmai
gondossága mellett számolhatott.

3. Szállító e szerződéssel kötelezi magát, hogyaMegrendelőnek adott ajánlatát a Szállító
maradéktalanul teljesíti. A szerződés végső teljesítése a be- és kiléptető rendszer
üzemelésre átadásával, a rendszert működtető tesztadatok igazolt fogadásával
zárul.

4. Szállító a munkára teljes körű és teljes összegű felelősségbiztosítást köt, melyet a
munkaterület átvételekor bemutat.

5. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő
következmények a Szállítót terhelik.

6. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának
melyet a Szállítónak kell beszereznie, vagy elkészítenie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a Magyar
Szabványokban előírt I. o. minőségűeknek, továbbá a Megrendelő utasításaival
és a szerződés műszaki tartalmával, valamint annak mellékleteivel
összhangban kell lennie.

b) A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
c) A műszaki átadás-átvétel feltétele a szükséges (szakhatósági) engedélyek

megléte.

7. Szállító az árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A
csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó
feliratokat, illetve címkéket.

8. A Szállító abban az esetben jogosult a teljesítését felfüggeszteni, ha a Megrendelő a
vételár kiegyenlítésével, annak esedékességétől számítottan 15 napot meghaladó
késedelembe esik.

IV. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:
1. Megrendelő előteljesítést elfogad.

2. Megrendelő biztosítja a munkaterületet, valamint legkésőbb e szerződés megkötésekor
a rendszerelemek elhelyezési műszaki dokumentációit a Szállítónak átadja.

3. Az árunak fuvarozótói történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Megrendelő,
vagy a Megrendelő által kijelölt személy feladata.

4. Az árun ak fuvarozótói történő átvételekor a Megrendelő kizárólag a csomagoláson
külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben
bejelenteni kárigényt és erről a Szállítót haladéktalanul értesíti. Ha a Megrendelő
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megítélése szerint szükséges, a (csomag) bontásra - a (csomag) bontás helyének és
időpont jának megjelölésével - rövid úton meghívja a Szállítót, és a rendeltetési helyen
történő elhelyezést megelőzően a Szállító jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A
(csomag) bontás során tapasztalt sérülésekről, vagy hiányokról a Felek jegyzőkönyvet
vesznek fel. Ha a Szállító a (csomag) bontás on az értesítés ellenére sem jelenik meg, a
Megrendelő által felvett jegyzőkönyv a Felek által együttesen felvett jegyzőkönyvnek
minősül.

5. A Megrendelő az áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat
és méréseket annak megállapítása végett, hogy az áru megfelel-e a szerződésben
foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

6. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az áru nem felel meg
a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor
a Megrendelő az áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a
Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és
térítésmentesen raktárról kielégíteni.

7. Az áru felhasználásának jellegére tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogya
Megrendelő a Szállító 3 hetet meghaladó késedelme esetén jogosult a terméket más
szállítótói megrendelni, az így felmerült többletköltséget a jelen szerződés szállítójára
hárítani.

V. A teljesítés ideje, határidők:
1. Szállító kötelezi magát, hogy az ajánlatában szereplő árut az ajánlatában megadott

határidőn belül leszállítja a Megrendelő részére.

2. A szerződés hibás teljesítése esetén követendő eljárás:
a) A Megrendelő a nem szerződés szerű teljesítés, vagy rendeltetésszerű

használatot befolyásoló sérülés esetén a Szállítónál jogosult kifogással élni.
b) Megrendelőnek a kifogás foganatosítására nyitva álló szerződéses határideje

30 napig áll fenn. Megrendelő ez alatt jogosult a specifikált kifogást Szállító
felé érvényesíteni.

c) A Szállító a benyújtást követő 10 napon belül köteles az indokolt jogszerű
kifogás szerint teljesíteni.

VI. Együttműködés:
1. A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél köteles a másik felet

haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése
akadályozva, illetve veszélyeztetve van vagy lehet.

2. Mivel a parkolórendszer részét képezi a Mars téri piac rekonstrukciójának, ezért
Szállító köteles együttműködni az abban részt vevő kivitelezőkkel, alvállalkozókkal,
valamint a tervezői művezetői és műszaki ellenőri feladatokat ellátó személyekkel.

3. Szállító tudomásul veszi, hogy a vállalkozási szerződés tárgyát képező munkaterületen
városi piac üzemel, amelynek nyitva tartási és üzemelési rendjéhez való
alkalmazkodás elengedhetetlen. Erre való tekintettel Felek megállapodnak abban,
hogy amennyiben a kivitelezés során ebből adódó események és körülmények
akadályoznák vagy hátráltatnák a munkavégzést, úgy ezt az eseményt objektív
körülménynek tekintik. Minden ilyen esetben Felek jegyzőkönyvben rögzítik a tényt,
és közös megegyezéssel a vállalkozási szerződést módosíthatják az előállt
körülményeknek és helyzetnek megfelelően.



-
4

4. Megrendelő képviselője: Pusztai Lajos ügyvezető igazgató.
Szállító képviselője: Wábits Győző ügyvezető igazgató.

5. Szállító köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet,
irányítást, valamint az őrzést (saját költségén) a kivitelezés folyamán, de a beépített
rendszereszközök munkaidőn kívüli őrzés védelme Megrendelő feladata.

VII. Szavatosság:
1. A Szállító az üzembe helyezést követő 1 év időtartamra teljes körű garanciát vállal és

szavatolja, hogya szállított áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint
mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy
közreműködői tevékenységévei vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő
hibáktól.

2. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság,
illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. Szállító köteles 2
órás kiszállási határidőn belül a teljesítési helyen a megfelelő munkálatokat
megkezdeni az áru meghibásodása esetén.

3. Ha a Szállító nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a
Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem
köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az áru kicserélése érdekében.

4. A Szállító késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek összege
napi 25.000,- Ft. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér összegét a
számla végösszegéből kell levonni, tehát Szállító a végszámlát a kötbér összegével
csökkentve nyújtja be.

VIlI. Egyéb rendelkezések:
1. Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek

rendezni. Amennyiben nem tudnak 8 napon belül egyezségre jutni, úgy - perértéktől
függően - alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Csongrád Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességének.

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk., valamint a hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés: áll4db számozott oldalból és
tartalmaz 10 oldal mellékletet

Szeged, 2006. február 14.

EMKE Kft.w- SZEGED
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