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A Megrendelő a jelen szerződés tárgyában a2015. évi CXLIII. törvény III. része alapján 115. § 
(1) bek. szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nye1iese a Vállalkozó. A Felek a 
szerződést az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a nye1ies ajánlat 
tartalmának megfelelően kötik meg. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak 
elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása szerinti, 
magas szintű elvégzését, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak 
részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik, különös tekintettel az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. 

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmával, akkor a felek a közbeszerzési dokumentumok elsődlegessége 

alapján járnak el, azaz a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket tartják érvényesnek 
a jelen szerződés részleges érvénytelensége mellett. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint „Támogató" Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pontja szerinti központosított 
előirányzat terhére 2015. december 29. napján 56748-45/2015/MUVESZ számon támogatási 
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szerződést kötött Visegrád Város Önkormányzatával, mint „Kedvezményezettel" az „art" 
mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló pályázati kiírás 6. pontjának 
keretei között az 1. (2) bekezdésben szereplő pályázati alcélra, a visegrádi Duna Mozi digitális 
fejlesztésére. A pályázati kiírás 6. pontja, valamint a támogatási szerződés 3 .4. pontja értelmében 
a Szerződést kötő önkormányzat által kapott támogatás átadásra kerül a pályázatban megjelölt 
mozi üzemeltetője, a Szerződésben „végső kedvezményezettként" szereplő Mátyás király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár részére a pályázati kiírásban megvalósuló cél megvalósítása 
érdekében. 

1. A szerződés tárgya 

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretein belül Szállító elvállalja 1 db 
Digitális mozivetítő és szerver és ldb Digitális Mozi Hangprocesszor szállítását. 

2. Szállító kötelezettségei 

2.1. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban rögzített határidőt 
betartva a közbeszerzés szerinti eszközöket és a hozzájuk kapcsolódó 
berendezéseket leszállítja, telepíti. 

2.2. Szállító vállalja, hogy munkáját a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban rögzített 
határidőre teljesíti, a Szállító azonban nem kötelezhető ennél rövidebb 
határidőben történő teljesítésre. 

2.3. Szállító köteles betartani a Megrendelő által adott műszaki leírásokban foglaltakat, 
attól való eltérésre csak a Megrendelő Képviselői adhatnak felhatalmazást. 

2.4. Szállító megfelelő körülmények között díjmentesen raktározza Megrendelő által 
megrendelt és átvett, de még le nem telepített berendezéseket, illetve azok 
részegységeit. 

3. Megrendelő kötelezettségei 

3 .1. A Megrendelő köteles a munkaterület átadásakor, közölni azokat a különleges 
vagy kivételes szabályokat és előírásokat, amelyeket Szállítónak figyelembe kell 
vennie. 

3.2. A Megrendelő köteles a munkaterületet - munkavégzésre alkalmas állapotban -
akár hétvégén is biztosítani Szállítónak, valamint a munkavégzéshez szükséges 
energia és egyéb közműellátásról gondoskodni. 

3.3. A Megrendelő köteles - készre jelentést követően - 7 napon belül az átadás
átvételi eljárás lehetőségét biztosítani és ezt követően Szállító által kért -
egyeztetett - időpontban azon megjelenni. 

4. Átvételi eljárás 

4.1. A Berendezések leszállítását Megrendelő Képviselője, vagy megbízottja a Szállító 
által kiállított átadás-átvételi dokumentumon igazolja. 

4.2. Amennyiben Szállító telepíti a Berendezéseket, Szállító általi készre jelentést 
követően - jogszabályban meghatározottak szerint - megkezdődik az átadás-

4.3. átvételi eljárás. A munka elvégzését Megrendelő Képviselője, vagy megbízottja a 
Szállító által kiállított átadás-átvételi dokumentumon igazolja. 
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5. Fizetési ütemezés 

5.1. Szállító a leszállítást követően, illetve a telepítést követő átadás-átvételi eljárás 
után jogosult számláját kiállítani a pályázatában meghatározott árak alapján, 
melyet Szállító a Végső Kedvezményezett nevére állít ki. 

5.2. A számla kifizetése az igazolt teljesítést követően a Kbt. 130. § (1) bekezdése, a 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján tö1iénik. Az általános forgalmi adó 
megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül megfizetésre. A 
kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §. is 
alkalmazandó. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. 
vállalkozásokra vonatkozó késedelmi kamatát számíthatja fel. 

6. Alszállítók alkalmazása 

6.1 . Szállító kizárólagosan felelős a saját, vagy alkalmazottai, megbízottai 
tevékenységéé1i. 

7. Jótállás 

7.1. Szállító az általa szállított és telepített berendezésekre 24 hónap jótállást vállal. 

7.2. Az átadás-átvétel időpontja jelenti a jótállási periódus kezdetét. 

7.3. Szállító köteles a felmerült garanciális hibát kijavítani a jogszabályokban rögzített 
határidőkkel. 

7.4. Felek a hiba kijavítása után írásban rögzítik a kijavítás tényét, valamint a 
probléma bejelentése óta eltelt időt. 

7.5. A jótállási időszak automatikusan meghosszabbodik a kijavításhoz szükséges 
idővel, valamint a cserélt alkatrészekre a peridus újra kezdődik. 

8. Bizalmas információk 

8.1. Szállító a Szállítási Keretszerződéssel kapcsolatos, illetve a Szállítási szerződés 
érvényessége alatt tudomására jutott információkat harmadik személynek csak a 
Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat át, illetve hozhat 
nyilvánosságra. 

8.2. Szállító kijelenti, hogy az által felajánlott know how-uk, programok jogtiszták, 
illetve Szállító jogosult ezeket Megrendelő számára é1iékesíteni, vagy jogosult 
használati jogot biztosítani a Megrendelő számára. 

8.3. Minden olyan ipari és szellemi tulajdoni jog, szerzői jog és bejegyzett védjegy, 
amely vonatkozhat a rendszerre (tervek, programok, működési know how-uk, 
stb.), annak részeire, dokumentációira, melyet a Szállító jelen szerződés 

keretében Megrendelő számára hozzáférhetővé tett, a Szállító tulajdonában 
marad. Megrendelő nem jogosult azokat teljes egészében vagy részben
harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. 

8.4. Megrendelő nem jogosult bármely Szállító által átadott program visszafejtésére. 

8.5 . Minden olyan ipari és szellemi tulajdoni jog, szerzői jog és bejegyzett védjegy, 
amely a Megrendelő tulajdonában áll és a már meglévő rendszer részét képezi 
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vagy annak működtetését biztosítja (tervek, programok, működési know how-uk, 
stb.) , vagy annak része, dokumentációja, amelyet a Szállító számára jelen 
szerződés keretében Megrendelő hozzáférhetővé tett, a Megrendelő tulajdonában 
marad, azt Szállító kizárólag a jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítése 
érdekében, mértékbenés időben használhatja. Szállító nem jogosult azokat teljes 
egészében vagy részben- harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. 

9. Engedélyek, tulajdonjog 

9.1. Szállító garantálja, hogy a szóban forgó termékekkel kapcsolatban az eladási 
joggal rendelkezik, harmadik fél jogait nem sérti . 

9.2. A berendezések tulajdonjoga a berendezés árának kifizetésekor száll át 
Megrendelőre. 

10. Szállítási szerződés rendkívüli felmondása 

10.1. Megrendelő jogosult jelen Szállítási szerződést, egyoldalúan, azonnal, írásban 
felmondani az elszámolással egyidejűleg, amennyiben Szállító az általa vállalt 
teljesítési határidők vonatkozásában saját hibájából több mint 30 napos 
késedelembe kerül. 

10.2. Ha Megrendelő a fenti okok miatt a Szállítási szerződést felmondja csak az addig 
elvégzett munkák kifizetésére, valamint a már megrendelt berendezések 
átvételére és kifizetésére kötelezhető. 

10.3. Szállító jogosult jelen Szállítási szerződést, egyoldalúan, azonnal, írásban 
felmondani az elszámolással egyidejűleg , amennyiben Megrendelő Szállító 
bármely számlájának kifizetésével több mint 15 napos késedelembe esik. 

11. Vis Maior 

11 .1. Minden olyan esemény, mely a Feleknek fel nem róható okból következik be és a 
Vállalkozási szerződés teljesítését befolyásolja, a Szállítási szerződés 

szempontjából vis maiornak tekintendő. (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, 

robbanás, sztrájk stb.) 

11.2. Vis maior előfordulása esetén, Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell 
egymást. Ezen é11esítésben meg kell nevezni a vis maior pontos okát, valamint a 
Szállítási szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. 

11.3. Amennyiben a vis maior 1 hétnél hosszabb idővel késleltetné a Szállítási 
szerződés végrehajtását, Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Szállítási 
szerződésben szükséges módosításokat. 

11.4. Amennyiben ezen tárgyalások a vis maior bejelentését követő 1 héten belül nem 
vezetnek eredményre, bármely félnek jogában áll a Szállítási szerződéstől 
elállni, azonban köteles a másik fél elállásig felmerült költségeit megtéríteni . 

12. Jogviták 

\ 

12.1. Megrendelő és Szállító megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 
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12.2. A jelen Szállítási szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai az 
irányadóak. 

13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

13 .1. Késedelmi kötbér: A szerződésben meghatározott teljesítési határidő Szállítónak 
felróható késedelmes teljesítése esetére a Szállító az alábbi késedelmi kötbért 
köteles fizetni: a teljes nettó vállalási ár 1 %-a/késedelmes nap. A késedelemmel 
érintett napok legmagasabb értéke: 30 nap - ezt követően a Megrendelő jogosult 
a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

13 .2. Meghiúsulási kötbér: Szállítónak felróható meghiúsulás esetén a nettó vállalási 
ár 25%-át köteles meghiúsulási kötbér jogcímen megfizetni Megrendelő részére. 

14. Hivatalos értesítések 

A Szállítási szerződéssel kapcsolatos minden hivatalos é1iesítés írásban (ajánlott levél, 
távirat, telefax, e-mail) kell tö1ténjen. 

Megrendelő címe: 

Szállító címe: 

15. Záró rendelkezések 

Visegrád Város Önkormányzata 
2025 Visegrád, Fő u. 81. 
Telefon: 00 36 26 398 255 
E-mail: visegrad@visegrad.hu 

MIKROPO Vizuáltechnika Kft 
1139 Budapest, Röppentyű utca 60. 
Telefon: 00 36 1 236 3100 
E-mail: info@mikropo.hu 

15.1. Szállító képviseletében eljáró aláíró kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. szerint átlátható 
szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben ezen állapotában 
változás történik, azt haladéktalanul közli Megrendelővel. 

15.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges, 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

- a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
- a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
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szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

15.3. Megrendelő a 136. § (1) bekezdése alapján előüja, hogy Szállító 
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fe l, és amelyek a 
Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

15 .4. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a Szállító mint a közbeszerzés során 
nyertes ajánlattevő ajánlata, a közbeszerzési ajánlati felhívás, és a közbeszerzési 
dokumentumok, valamint a közbeszerzés teljes (kiegészítő tájékoztatás , 
felvilágosítás kérés stb.) anyaga. 

Szerződő felek jelen szerződést, amely 6 számozott oldalból áll, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 szó szerint megegyező példányban írták alá, aryel~ből aláírást követően 3 példányt 
a Megrendelő, 1 példányt a Szállító magukhoz vettek. "1~ 1 ~~0:'? VizBfdte~hnlka t'CFT. 

. , . , . , -~t:pest, kőppGntyo • 
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