Szerződés
mely létrejött egyrészt az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz
Kollégium (2600 Vác, Géza király tér 8., adószám: 15441142-2-13, a továbbiakban: „Vevő"),
másrészt a Dunaweb Internet-szolgáltató és számítástechnikai Kft. (2600 Vác, Szüret u. 14.
adószám:12177097-2-13, a továbbiakban "Eladó"), együttesen "Szerződő Felek" között az alábbi
napon és feltételekkel:
A Vác Város Önkormányzata által 2007. november 23-án indított „Közgazdasági Szakközépiskola
számítástechnikai eszközök beszerzése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás nyertese az Eladó.
1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó eladja, a Vevő megveszi a
vonatkozó ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletében meghatározott, az alábbiakban felsorolt
eszközöket az Eladó által a vonatkozó ajánlattételi felhívásra benyújtott Ajánlatának
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Műszaki leírás, minőségi- és teljesítmény követelmények:
Pentium4 Core 2 Duo, 3000 MHz, 1 GB RAM, 160GB HDD SATA,
VGA256 MB, multi DVD író, 8ms 19” LCD, Windows Vista EDU,
álló ház + 400W táp, Office2007, Panda AV
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Notebook
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Műszaki leírás, minőségi- és teljesítmény követelmények:
15” MPM 1,73 GHz P4, 1 GB RAM, 60GB HDD, DVD multi író,
Windows Vista, Office2007 Prof., Panda AV, WLAN
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Projektor
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Műszaki leírás, minőségi- és teljesítmény követelmények:
LCD poliszilikon techn. XGA felbontás, 2000 ANSI, 24 bit,
16 millió szín
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Nyomtató
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Műszaki leírás, minőségi- és teljesítmény követelmények:
Hálózati nyomtató 1200*1200 dpi felbontás, HP PCL 6,
Pcl 5e nyomtató nyelvezet, PostScript 2 emuláció
I/5

Fénymásoló
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Műszaki leírás, minőségi- és teljesítmény követelmények:
SHARP AR-MX-4500 színes fénymásoló-nyomtató-szkenner,
45 lp/perc, 768 MB, 60*600dpi fix ZOOM értékek,
10 fokozat, PDF, kódolt PDF
MINDÖSSZESEN
azaz Bruttó Hatmillió-nyolcszázhetvenhatezer-egyszázhetven forint.
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2. A teljesítés ideje: Eladó legkésőbb 2008. január 10–ig leszállítja és beüzemeli az eszközöket.
3. A teljesítés helye: Vevő 2600 Vác, Géza király tér 8. szám alatti épületében lévő tanterem
Vevő utasítása alapján. A teljesítés tartalmazza a szoftverek eszközökre való telepítését,
valamint az eszközök helyszíni beüzemelését.
Eladó a teljesítés időpontjáról a szükséges feltételek biztosítása érdekében legalább 48
órával korábban értesíti a Vevőt.
4., Fizetési feltétel: a Vevő által elfogadott, a Vevő nevére kiállított számla kiegyenlítése
átutalással történik a munka átvétele után a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül az Eladó CIB BANK 10700323-26557100-51100005 sz. számlájára. Részszámla
nem nyújtható be.
5., Alkatrészek gyártói és felhasználásuk: Asrock, Asus, Acer, Codegen, NEC, Kolink, INTEL,
HP, SHARP, Microsoft, Panda, Kingmax, Horizon, vagy ezen alkatrészekkel azonos
paraméterű, más gyártó által gyártott alkatrészek kerülnek beépítésre a szállítólevélen lévő
tételes felsorolás szerint.
6,. Garanciális feltételek: A garanciális időtartam az árban benne foglaltatik. A monitorokra, a
KINGMAX gyártmányú alkatrészekre 36 hónap a szállító által biztosított garancia. Az ACER
projektorra 24 hónap a szállító által biztosított garancia. A fénymásoló gépre és az egyéb
termékekre, alkatrészekre 12 hónap a szállító által biztosított garancia.
Meghibásodás esetén a szállító a mindenkori törvényi előírások szerint jár el.
7., A kedvezményes és ingyenes szoftverek beszerzését a Szállító végzi, ez alól kivételt
képezhet a szoftver gyártó és a kedvezményt finanszírozó más megállapodása, mely más
ügyintézést tesz lehetővé. A Szállító által történő beszerzéshez Megrendelő biztosítja a
szükséges adatokat.
A kedvezményekre való jogosultság fennállásáért a Megrendelő felel, a kedvezmények
vagy a kedvezményekre való jogosultság megszűnéséért a Szállító nem vállal sem jogi
sem anyagi felelősséget.
8. Vevő nevében eljáró személy, kapcsolattartó
Név: Vasvári Ede gazdasági igazgató helyettes
Tel:
06-27-502-621, 06-70-4563487
Eladó kapcsolattartója:
Név: Szabados Tibor Számítástechnikai Üzletágvezető
Tel:

06-27-999-095, 06-20-317-6914

9. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a nettó vállalási összegnek az 1 %-a
naponta, de maximum a nettó vállalási összeg 10 %-a.
10. 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.
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11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
jogszabályai az irányadók
Alulírott Szerződő Felek a jelen Adásvételi Szerződést elolvastuk, tartalmát megértettük, s azt,
mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, aláírtuk.
Vác, 2007. december 18

………………………………..
Eladó

…………………………..
Vevő
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