Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium
2600 Vác, Németh László u. 4- 6.
: 27- 317 - 077
/fax: 27- 315 - 093
WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu

SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészt

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
2600 Vác, Németh László u. 4-6

mint Vevő
másrészt

FESTO Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34.

mint Eladó között az alábbi feltételekkel:
1.

A Vác Város Önkormányzata által 2007. október 26-án indított a
„Boronkay tanműhely eszközbeszerzés” tárgyú egyszerű közbeszerzési
eljárás eredményeként a 2. számú részajánlat nyertese az Eladó.
A részajánlat tárgya: a mellékletben foglalt eszközök

2.

Az Eladó vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt eszközöket legkésőbb 2008.
január 7-ig a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium
tanműhelyébe (2600 Vác, Kossuth tér 1.) leszállítja és beüzemeli.

3.

A szerződő felek az alábbi ellenértékben állapodnak meg:
nettó:
6.290.421,- Ft
áfa :
1.258.084,- Ft
bruttó:
7.548.505,- Ft
azaz (betűvel): Hétmillióötszáznegyvennyolcezer-ötszázöt forint

4.

Az elvégzendő munka ellenértéke a Vevő 11742094-15395577 számú OTP
számláján rendelkezésre áll.
A számla kiegyenlítése átutalással történik a munka átvétele után a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül az Eladó 13700016-01373017 sz.
számlájára. Részszámla nem nyújtható be.

5.

Vevő nevében eljáró személy, kapcsolattartó
Név: Dr. Ullrich István
Tel:
06- 27 317 886
Eladó kapcsolattartója:
Név: Kopasz Anikó
Tel:
1- 4365-157

6.

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a nettó vállalási összeg
1%-a naponta, de maximum a nettó vállalási összeg 10%-a.
Szerződő felek 5 év jótállási időtartamban állapodnak meg.

7.

Az Eladónak a számlát úgy kell összeállítania, hogy a végzett munka
mennyisége a felszámított árak, díjak, valamint a jogszabályoknak
megfelelő elszámolás ellenőrizhető legyen. Elszámolni azt a teljesítményt
lehet, mellyel kapcsolatban a szerződésben rögzített munkákat és
beszerzéseket elvégezték.

8.

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás és annak
dokumentációja e szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

9.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó jogszabályai az irányadók.

Vác, 2007. november 20.

………………………………………….
Vevő

…………………………………………
Eladó

melléklet

Pneumatikus alkatrészbeültető egység

Beszerezni kívánt tárgyi eszköz(ök)
SorszáMegnevezése
Technológiai jellemzők
ma
II/1 Komplett pozicionáló berendezés tápegységgel
pneumatikus tengelyhajtás, numerikus vezérlés,
NC-nyelv
II/2 Állvány
1550x700x700 mm befoglaló kerettel
II/3 Cél szoftver, kézikönyv

Angol, vagy magyar nyelvű. Windows
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