
szLr.r,Írlsr sznnzŐnÉs

amely létrejött egyrészről a Közép-Duna_völgyi Vízügyi lgazgatóság (székhely: 1088 Budapest,
Rákóczi űt 4I., adőszám: 15308380-2-42, törzskönyvi nyilvántartási szám: 308384, képviseli: Perényi
Gábor mb.igazgatő) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a FETTI
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhe|y: 2217 Gomba,
Monori út 27014 llrsz., cégegyzékszáma: 13-09-083366' adoszám: 11915805-2-13,

bankszámlaszáma''' 10405004-50526576-90841004, képviseli: Tóth Tibor) mint Szállító
(továbbiakban: Szállító) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

7.2.

1.3.

1.

1.1.

J.

3.1.

EIőzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szólő 20II. évi CV[I' törvény (a

továbbiakban: Kbt.) 121. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás(a
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le' Az eljárást megindító ajánlattételi felhívást
Megrendelő 2OI2. áprllis 4. nap.1án adta fel a Közbeszerzési Értesítőben. Megrendelő a

kozbeszerzési eljárás tárgyát az alábbiak szerint határozta meg.

A közbesze rzés tár gy a:,, Munkaruha b eszerzése''

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban tájékoztatta SzáLlitot, hogy a jelen szeruődés tárgya
szerinti ánlkat a 2012. évi országos Közfoglalkoztatási Program keretében nyújtott
támogatásból finanszírozza. A hatósági szerződést Megrendelő 2012' február 7' napján
megkötötte'

Megrendelő a közbeszerzési eljfuásában benffitott ajánlatokat megvizsgá7ta, egymással
összevetette' és döntését 2012. június 7-én kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban
hozott döntése szerint a nyertes ajánlaltevő Szállító lett.

Ilyen előzmények ltán a felekaz alábbiak szerint állapodnak meg.

A szerződ'és tárgya:

Az orszígos Közfoglalkoztatási Program keretén belül a feladatok ellátásához szükséges

,rMunkaruha beszerzése'' beszerzése.

Megrendelő megrendeli, Szállitő pedig elvállalja a 5.1 - 5.4. pontokban rész\etezeÍt
Munkaruha száLlitását a Megrendelő (a kapcso7aÍtafiásra kl.;elölt személyek) által megadott
méret és dar abszám alap1 án'

Szállítási díj:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a 1elen szerződés tárgyát képező Munkaruha beszerzése,
véte7ára és szá||ítása összesen nettó 15.824.335,- Ft, azaz tizenötmillió-
nyolcszázhuszonnégyezer-háromszázharmincöt forint, valamint a teljesítéskor érvényben
|évő áfa mértéke. A vételár tarta7mazza Szállitő je7en szerződés teljesítése érdekében felmerült
valamennyi költségét és kiadását.

Szerződő fe1ek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szetződés megkötéSét követően az
általános forgalmi adó mértéke - jogszabá|y-módosítás révén -változlk, a nettó szállítási díj

r.4.

1.5.

)

3.2.



3.3.

3.4.

akkor is a szeruődésben meghat ározottmértélaí marad, a bruttó szállítási díj a mindenkori áfa

függvényében változik.

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a 3. 1 . pontban meghatározott, nettó szállítási díj at +

a te1jesítéskor érvényber' ie,ro ÁFA ossz" gét az igazolt 2 tész számla és egy végszámla

benyújtásával egyenlíti ki.

A Szállítón ak a rész számlák és a végszámla benyúj tására akkor van lehetősége' ha a

leszállított árut azajánlatkérő- erre felhatalmazottképviselője útján_ átvette, és szerződésszerú

ré s ztelj e síté s eket és vé gtelj e sítés t l'gazotta'

Teljesítési határidő: 2012. algusztus 16'

Felekateljesítéshelyébenazalábbiakszerintállapodnakmeg:

Felek megállapodnak, hogy Szállítő a 4. pontban megjelölt határidőig köteles a Megrendelő

1211 Budapest, Weiss Manfréd íft2. szím alatti telephelyére szállítani és ott a Megrendelő

kapcsolattartój a részére átadás-átvételi jegyzőkönyv formájában átadni az alábbiakat:

765 db Kétrészes mrrnkásruha: kantáros nadrág 1db mellzsebbel,2 db (obb_bal)

oldalzsebbel, fenyőzold színben, 1 00% pamutból' legalább

245 glmz anyagból

zubbony (nem bélelt) , 2 db mellzsebbel és 2 db (obb-ba1)

oldalzsebbel' fenyőzöld színben, 1 00% pamutból, le galább

245 glrrLl anyagból

Védelmi kategőra 2, zöld színű, vízhatlan anyagból

készült 3l4-es
MSZ EN 343 szabvány szerint

Felek megállapodnak, hogy Szá11ítő a 4. pontban megje1ölt határidőig köteles a Megrendelő

2660 Balassagyarmat, Kóvári úIt22, szám alatti telephelyére száLlitani és ott a Megrendelő

kapcsolattart ója rész&e átaőás-átvételi j egyzőkönyv formáj ában átadni az alábbl'akaÍ:

1353 db Kétrészes munkásruha: kantáros nadrág 1db mellzsebbel,2 db (1obb-ba1)

oldalzsebbel, fenyozold színben, 1 00% pamutból' legalább

245 glm2 anyagból

zubbony (nem bélelt) , z db mellzsebbel és 2 db (obb-bal)

oldalzsebbel, fenyőzöld színben, 1 00% pamutból, legalább

245 glrr2 anyagból

Védelmi kategőra 2, zöId szinu, vízhatlan anyagból

készült 3l4-es
MSZ EN 343 szabvány szerint

4.

5.

5.L.

5.2.

368 db Esőkabát:

1113 db Esőkabát:



Felek megállapodnak, hogy Szállító a 4' pontban megjelölthatáridőig köteles a Megrendelő
6068 Tass' Szentgyörgy puszta 4. szátm alatti telephelyére szállítani és ott a Megrendelő
kapcsolattartőjarészéreátadás-átvételijegyzőkönyvformájábanátadni azalábbiakat:

1153 db Kétrészes munkásruha: kantáros nadrág 1db mellzsebbe|,2 db (obb-bal)
oldalzsebbel, fenyőzöld színben, 1 00% pamutból, 1egalább
245 glm2 anyagból
zubbony (nem bélelt) , 2 db mellzsebbel és 2 db (1obb-bal)
oldalzsebbel, fenyőzöld színben, 100% pamutból, legalább
245 glm2 anyagból

Felek megállapodnak, hogy a je7enszerződéstárgyátképező 5.1. - 5.3. pontokban rész|etezeIl
Munkaruha a megadott teljesítési helyre érkezésekor átadás-átvételi eljárást tartanak.

Amennyiben' a Megrendelőhöz érkezett Munkaruhák
foglaltaknak, a Megrendelő kapcsolattartója az

telj esítésigazo7ást ad Szá1lító részére.

Megrendelő álta| a kapcsolattartásra kr1elölt személy:

I. Szakaszmérnökség

Név: KovácsZoltán
Cím: 1271Budapest, Weiss Manfréd út 2.
Telefonszám : 3 6-30 -3 5 8 -29 46
Faxszám: 06-I- 2] 1 -321 2
E-mail : szalar4L@,Ldytratg lr u

II. Szakaszmérnökség

Név: Rampasek Balázs
Cím: 2660 Balassagyarmat. Kóvári űt 22
E -mai I : szakasz} (Al<dw izi g.hu
Mobil: 36-30-613-8658

III. Szakaszmérnökség

Név: Kirá1y Erzsébet

Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96.
Telefonszám : 0 6-24-5 19 -2I 5
Faxszám: 06-24-5 19 -2I 6
E-mail:
Mobil: 36-30-495-8801

S zá1 l ító által a kap c s o1 attartá sra kij elö 1 t szemé7y l szervezet :

Név: To1di Piroska
Cim:2217 Gomba, Monori u.27014
Telefonszám : 06 -29 -633 -I 40
F axszám: 0 6 -29 -63 3 -l 40
E-mail : t.píroska@fetti.hu
Mobil: 06-20-204-1025

megfelelnek a jelen szerződésben

átadás-átvételi eljárást követően



6.

ó.1.

A felek jogai és kötelezettségei:

SzáLlitő köteles a jelen szerződés tárgyátképező Munkaruhákat a megjelö1t határidőn belü1 a

jelen szerződésben meghatározottak szerint a Megrendelő által 5.1. _ 5.3. pontokban rögzitett

helyszínére szát7itani és ott átadáS-átvételi jegyzőkönyv útján Megrendelő birtokába bocsátani.

Szá|litő köteles Megrendelőt a teljesítés várhatő idejéről legalább két munkanappal

me ge7őzóen írásban értesíteni'

Szállító a jelen szerződés tárgyátképező 5.1. _ 5.3. pontokban részletezett Munkaruhákat

sértetlenül köteles átadni Megrendelőnek.

Szá|litő szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező

Munkaruha beszerzése tekintetében nincs olyan joga, amely Megrendelő tulajdonszerzését

akadály ozza v agy korlátozza.

SzáLlitő szavato7 továbbá azért is, hogy a jelen szeruődés tátgyát képező leszállított

Munkaruhák rendelkeznek a rendeltetésszení haszrálathoz szükséges kellékekkel, valamint a

je\en szerződésben meghatározottak szerint kerültek leszállításra és birtokba adásra, és azok

rendelteté s s zeri basntál atra minden további feltétel nélktil alkalmas ak.

Szerződő felek kötelesek egymást minden olyan könilményről haladéktalanul értesíteni, amely

a jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való teljesítését veszé\yezteti, vagy
gátolja' Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7. Késedelmesteljesítés,meghiúsulás:

7.I. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének biztosítására késedelmi és meghiúsulási kötbéne
jogosult.

v.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződésben meghatározott

határidót Szállító késedelmesen teljesíti' úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, feltéve

ha a késedelem Szállítónak felróható.

1.3. Szál1ító késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér a késedelemmel érintett napolra
vonatkozóan az AF A összegét nem tartalm aző szá|lítási díj 2 ezreléke ' mely követelését

Megrendelő a Szállitő végszámlájából történő levonás útján érvényesítheti' Szá1lító mentesül a

kötbéÍ megfizetése a1ó1, ha a Megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe'

7.4. Amennyiben a batárldő tekintetében a Szállítő számára felróható módon 20 naptári napot

meghaladó késedelembe esik, ugy azt a felek olyan foku szerződésszegésnek tekintik, amely

alapján Megrendelő - kártérítési kötelezettség néllcil _ egyoldalúan gyakorolhatja elállási
jogát.

Megrendelő elállhat a szerződéstől akkor is, ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik,
hogy Szállító olyan számottevci késedelemmel tud csak teljesíteni' hogy Megrendelőnek a

teljesítés már nem á11 érdekében. Az e pontban meghatározott esetekben Megrendelő
jogosulttá válik a meghiúsulási kötbéne is.

7.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a je|en szerzódés olyan okból szűnik

meg, amelyért Szállitő a felelős, Szállítónak meghiúsulási körbért kell fizetnie Megrendelő

részéte. A meghiúsulási kötbér mértéke a, Afu összegét nem tartalmazó teljesítési díj l0 %-



I

7.6.

ának megfelelő összeg. Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik lailönösen azt,ha
Megrendelő a hibás yagy a késedelmes teljesítés miatt eláll a jelen szerződéstőI.

Bármely kötbéÍ megfizetése Szállitőt nem mentesiti az egyéb jogkövetkezmények alól.
Megrendelő a kötbért meghaladó kátának érvényesítésére is jogosult.

Megrendelő elállhat a szerződéstijl az alábbi esetekben is:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
SzáLlitő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Garanciavállalás, j ótállás :

Szerződő felek megállapodnak, hogy Szállítő a szerződés a7áirásával a jelen szerződés tárgyát
képező 5.1. - 5.3. pontokban részletezett Munkaruha beszerzésre vonatkozóan 6 hónap - teljes
körű - jótállást vállal.

Megrendelő a jótállás körébe hrtoző hibák észlelése esetében haladéktalanul, de legkésőbb 2
napon belül köteles Szállítót írásban (postai úton, faxon, yagy e-mailben) ér1esíteni a hiba
felmeniléséról, jellegéről, valamint az általa érvényesíteni kívánt garanciális igényekről
(hibaje1entés). Szállító a Megrendelő értesítése alapján köteles 24 őrán belül megvizsgá1ni a
hiba okát' és megkezdeni annak elháritását' Szállító köteles továbbá a hibát Megrendelő
igényeinek megfelelően a hibaelhárítás megkezdésétől számitott 5 munkanapon belül
elhárítani (hibaelhárítás)' Amennyiben a hibaa javitás megkezdésétőlszámított 5 munkanapon
belül nem hárithatő el, Szállító köteles biztosítani Megrendelő számára a cseÍe lehetőségét'

Felek rögzítik továbbá, hogy a garanciális hibaelhárítás körében kicserélt Munkaruha - iiletve
azok a7katészeire és kellékekre nézve a garanciavállalás időtartama a kicserélés
időpontj ával újra elkezdődik.

Felek rögzítik' hogy száLlitő a jótálláS körében végzett hibaelhárításér1 ellenszolgáltatást és
költségtérítést nem követelhet.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9. TÍtoktartás

9.1. Szerződő felek megállapodnak abban' hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információkatbizalmasan, üzleti titokként kezelik.
Ez nem vonatkozik aTÍa aZ információra, mely titokban tartását jogszabály előírása nem teszi
lehetővé.

9.2. Szerződő felek tudomással bímak arról, hogy a Kbt. 80' $-ának (3) bekezdése szerint nem
korlátozhatő, illetve nem tiltható meg 'jzleti titokra hivatkozással olyan információ
nyilvánosságrahozatala mely aközérdekll adatok nyilvánosságára és a közérdekbőlnyilvános
adatra vonatkozó ktilön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá esik.

10. Egyéb rendelkezések:

10.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szállítási szerződést- lcilönös tekintettel a

véte7árra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire - a Kbt. 132. $-ában is foglalt esetben csak
közös megegyezéssel' írásban módosíthatj ák.



I0.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Kbt' 125.$ (4)'

magukra nézye kötelezőnek ismerik el.

10.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen

elsősorban peren kívüli tfugyalás útján kívánják rendemi.

10.4. Szeruődó felek maguka nézve kötelezőnek fogadják el' hogy a 20Il. évi LXVI tV. 5.$ (5)

bekezdése a\ap1án az '\llami Számvevőszék jogosult ellenőrizrri az áLlami költségvetésből

gazdá\kodó szervek, mint megrendelők által megkötött szerződéseket mind a megrendelőnél,

mind pedig a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

10.5. A jelen szerződésben nem szabá7yozottak tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó

rendelkezés ei az ir ány adőak.

10.6. Je\en szerződés 6 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült,

melyet felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,

1 őv áthagy őlag írtak alá'

Budapest, 2012. június 18'

FETTI
Kereskedelmi és SzolEáltató

Korlátolt Felelósségű Társaság
2217 Gomba, Monori Út 027ol4hlsz'

Cégjegyzékszám: 1 3-09-083366
Ádószám: 11 91 5805_2-1 3

Peiény ábor
mb. ighzgató

(5)' (6) bekezdésében foglaltakat

alapuló esetleges vitás kérdéseiket

Duna-völ gyi Vízügyi Igazgatő ságFETTI Kft.
Szátlitő

tl Vía9^.
Megrendelő

SzöllősÍ Zolrtán

20l2 JúN gaTdasági igazgatóhelyettes

'\a
&
UJ
N
,6)
!*


