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HUSKROUA/ 1001/231 „COSMOS - COMMON STANDARDS FOR MEDIA ORGANISA T/ONS"

amely létrejött egyrészről a

KÖLCSEY TELEVÍZIÓ MŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9., adószám: 20343033-2 -15, banksz.: 61200412-1004336100000000; képv.: Dáka Imre Zsolt ügyvezető), m int Megrendelő (továbbiakban: Megrendel6)
másrészről

REXFILM KFT.

(székhely: 1116 Budapest, Építész utca 26.; adószám: 10235708-2-43; banksz.: 10103805-12749036-00000006;
cg.: 01-09-061757; képv.: Sztojanov Rumen ügyvezető és Varsányi Gábor kereskedelmi igazgató), m int szállító
(a továbbiakban: Szállító)
között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Előzm é nye k

1.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Közbeszerzésekré51 szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint
nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le {eljárást megindító felhívás: KÉ-15963/2013). A hivatkozott közbeszerzési
eljárás tárgya és teljes mennyisége az alábbiak szerint került meghatározásra:

„ Szállítási szerződés kere tében HD digitális broodcost televízió stúdió rendszer
szállítása és helyszíni telepítése"

2.

Megrendelé5 a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Megrendelő a
közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevé5ként a jelen szerződést aláíró Szállítót
nevezte meg. Szállító nyilatkozata és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal,
személyi-, tárgyi feltételekkel rendelkezik.

3.

Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás
érdekeire, és leheté5ségeire. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét
fél alapelve, és közös érdeke.

A fentiek előrebocsátása mellett:
Szerződés

4.

tárgya

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerzé5dés t árgyát képezé5 termékek a jelen szerzé5dés 1. sz. mellékletében kerülnek

feltüntetésre, mely melléklet tartalmazza a termékek részletes specifikációját is (benyújtott ajánlat alapján).

5.

Szerzé5dő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében kizárólag új termék szállítható, továbbá valamennyi

terméknek egy egész rendszert kell alkotnia, melynek elemei teljes mértékben kompatibilisek egymással.

6.

Jelen szerzé5dés aláírásával Megrendelé5 megrendeli, a Szállító kötelezettséget vállal a 4. pontban megjelölt és az 1.

sz. mellékletben részletezett termékek szállítására, helyszíni telepítésére (üzembe helyezés, integráció).
Sze r ző d és időtart a m a

7.

Szerződő felek rögzít ik, hogy a

4. pontban részletezett termékek leszállításának, helyszíni telepítésének határideje 30

nap (a jelen szerződés megkijrésétől számítva).

8.

Szerzé5dő felek rögzítik, hogy 1'1~egrendelő az előteljesítéshez hozzájárulását adja.

A t eljesítés helye
9.

A jelen szerződés 1. sz.

n1el!~kietébe11 meghatározott termékeket Szállító az alábbi helyszínre köteles szállítani:
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4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1.

•

Fizetési feltételek
10. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződésben rögzített teljesítése ellenértékeként 175.813,- EUR +
AFA, azaz Egyszázhetvenötezer-nyolcszáztizenhárom Euro + általános forgalmi adó számlázására jogosult, amely
magában foglalja a termékek jelen szerződés 9. pontjában meghatározott helyszínre történő kiszállításának és
helyszíni telepítésének díját is (üzembe helyezés, Integráció).
A megajánlott ellenérték semmilyen jogcímen (pl.: szerelés/ költség, szállftási költség stb.) nem módosítható.
11.

Szerződő felek rögzítik, hogy a termék ellenértékének teljesítése az alábbiak szerint történik:
A szerződés finanszírozása a HUSKROUA/1001/231 „ COSMOS - Common Standards for Media Organisations"
dma projekt keretében az Európai Unió (89,989999%), nemzeti társfinanszírozás (4.999445%) és Ajánlatkérő
saját forrásaiból (5,010556%) történik. A támogatás intenzitása: 94,989444%.

•

A szerződés és a kifizetések pénzneme az Euro (EUR) .

•

Megrendelő előleget nem fizet. Részszámlázási lehetőség nincs.
Megrendelő a leszállított áruk ellenértékét a szerződésszerO teljesítést valamint a szerződésnek és a
jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követően 30 napon

belül átutalással egyenlítl ki a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
•

A 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet, a Kbt. 130. §vonatkozó rendelkezései, és az Art. 36/A. § rendelkezései
irányadóak.
Szállító a 11. pontban rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem érvényesíthet,
amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. A benyújtott számla kötelező melléklete a Megrendelő által
kiadott teljesítésigazolás.
Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon
kívül felmerülő adókat és illetékeket Szállító viseli, a megajánlott ellenérték fix.

12. Szállítót a Megrendelő késedelmes esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.
13. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi
szerződés vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36/A. §hatálya alá esik.

Szállító jogai és kötelezettségei
14. Szállító feladata saját költségére és veszélyére az eszközöknek a telepítési helyre történő beszállítása és helyszíni
telepítése rendeltetésszera használatra kész állapotban.
15. Szállító a vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás és annak mellékletei, továbbá a vonatkozó jogszabályi
előírások szerint köteles eljárni. Köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely
tevékenységének eredményességét, vagy határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy
gátolja.
16. Szállító és alkalmazottai az áruszállítás és telepítés végzése céljából Megrendelő területeire a teljesítéshez szükséges
időre

- adott esetben a mindenkori házirend betartása mellett - belépési joggal rendelkeznek.

17. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük al ajánlattétel során megadott specifikációnak, valamint
azoknak a szakmai jellemzőknek/pa ramP.ten::kn.:·k, rr.elyt:!k a hivatkozott közbeszerzési eljárás során az ajánlathoz
csatolt specifikációban szerepelnek. E :;pecifikácié, ·1::il:;m1:it siakmai jellemzők/paraméterek, mint minimális értékek
értelmezendőek,

okból (pl.

ha és amennyiben Szá:1itó a

időközben

~:u Lb~:-.~ ertési

eljárás során megajánlott terméket neki fel nem róható

bekövetkezett modellváltás) beszerez:ii már nem tudja, úgy jogosult a megajánlott

paraméterektől nagyobb tudású eszköz/berendezés (pi utód termék) szállításával, az eredetileg megajánlott
ellenérték megtartása mellett teljesíteni. Ilyen esetben Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

18 . Szállító kijelenti, hogy valamennyi leszállított termék rendelkezik Magyarországon garanciális szervizháttérrel.
19. Szállító a leszállított termékek vonatkozásában 12 hónap teljes köra jótállás (garancia) nyújtására köteles a teljes
rendszer tekintetében (a vonatkozó teljesítésigazolás kiadásának napjától számítva).

(í) ·

z.
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2 0 . Szállító a leszállított termékek által - azok rendeltetésszerO használata mellett- a Megrendelőnek és/vagy harmadik
személyeknek (az eszköz hibájára visszavezethet6en) okozott károkért teljes körO felelősséget vállal.
21 ·

Megrendelő

kizárólag a mind esztétikailag, mind mOszaki, mind funkcionálisan hibátlan teljesítést fogadja el

szerződésszerűnek. Kizárólag új, gyári, eredeti csomagolású termék szállítható. Felújított termék nem szállítható.

2 2. Szállító köteles az ajánlatában megjelölt szakemberekkel és alvállalkozók bevonásával teljesíteni. Irányadóak a Kbt.
128. § rendelkezései.
23. Szállító köteles a leszállításra került termékek garanciális ideje alatt az esetleges hibaelhárítást 10 órán belül
megkezdeni azzal, ha és amennyiben a garanciális időszakban a meghibásodott eszköz/berendezés 24 órán belül
nem javítható meg, úgy Szállító a javítás teljes időtartamára legalább azonos paraméterO cserekészüléket biztosítani
köteles.
24. Szállító köteles a tervezés, szállítás, szerelés és integráció ideje, valamint a leszállításra került termékek garanciális
ideje alatt teljes körű, magyar nyelva support biztosítására.

A szerződésszegés
25 . Szerződő felek a késedelmes, a hibás és a nem teljesítés esetére - a Ptk. 246. szakasza rendelkezéseinek
figyelembevételével- az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:

26. A Szállító kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan:
késedelmesen teljesít;
hibásan teljesít;
a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul (nem teljesítés).
27. A kötbér mértéke:
késedelmes teljesítés esetén a kötbér alapja a teljes nettó ellenérték, mértéke: 0,5%/nap (max. 15%);
hibás teljesítés: a garanciális idc5szak első hat hónapja alatt a rendszer telepítéséből, integrációs hibáiból adódó
rendszerleállást okozó hibák előfordulása esetén a teljes nettó ellenérték 1%-a/alkalom;
nem teljesítés (a szen6dés egészének meghiúsulása} esetén a kötbér alapja a teljes nettó ellenérték, mértéke:
20%.
Felek rögzítik, hogy Szállító 45 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (Megrende/6 döntése
alapján). Ezen esetben Megrendelc5 jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni.

28. Szállító mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem
tudta teljesíteni. A Megrendelc5t az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható
módon értesíteni kell.
29. A késedelmes és a hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerO teljesítés kötelezettsége alól nem
mentesít; míg a szerződés egészének meghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését
kizárja.
30. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerzc5dést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

Egyéb rendelkezések
31. A Felek a szerződés tartama alatt minden t ekint etben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a j óhiszemOség és az
együttmOködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el.
32 . Kapcsolattartás
Megrendelő részéről

jognyilatkozatra kijelölt személy:

Dóka Imre Zsolt

Megrendelc5 részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

úsz Illés

Szállító részéről jognyilatkozatra kijelölt személy:

Sztojanov Rumen és Varsányi Gábor

33 . Ha és amennyiben a fent megjelölt személyek vonatkozásában változás állna be, úgy helyettük automatikusan a
feladatuk ellátására kijelölt új munkatárs értendő.
34. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti
joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

I

35 . Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában, a Kbt. 132 §
rendelkezései figyelembe vételével módosíthatók.
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36 · Minden, a Jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesftésnek frott formában (ojónlott levélben,

telefaxon) kell történnie. Ezen értesftések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

37. Jelen szerződés 1. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

38. Szállrtó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesftésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. §

(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

39. Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesftl.

4 0. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ho szükséges olyan hotárid6vel, amely lehet6vé
teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;
b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
41 . A 40. pont szerinti felmondás esetén Szállító a szerződés megszOnése előtt már teljesftett szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Bíróság, alkalmazandó jog
42 . Felek a szerződés teljesítése során keletkezett jogvitákat elsősorban egyeztetés útján próbálják meg rendezni.
43. Amennyiben az egyeztetés bármelyik Fél részére megnyugtató megoldást nem eredményezne, a keletkezett viták
tekintetében Felek a Nyíregyházi Járásbíróság/ Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
44. A

szerződésben

nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Polgári Törvénykönyv rendelkezései valamint a

benyújtott ajánlat és az Ajánlati/Ajánlattételi felhívás illetve a vonatkozó dokumentáció feltételei és
irányadóak.

előírásai

az

Felek jelen szen6dést átolvasást és egyeztetést követ6en, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerúen
j6v6hagy61ag lrják alá.
2013. november 14. napján

-

KÖLCSEY TELEVÍZIÓ MŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

képv.:
Dóka Im re Zsolt

Megrendelő

•• -·- „

ugyvezető

ké pv.:

··- -·-....

~()SORSZoi. ~···,.
~ "·

-s;O

· S'

Ph.

/3

.w

kőLcs~

NON

PR.OFJT

f-

~

· ~

kFr.

~O..y

"" ~...___.4. . ~.„~-+-

í:D .

Sztojanov Rumen
Szállít ó

~ .

"2i- .
{5
~;

~ „

-.,'_>:° .

rz.

KÖLCSEY TELEVÍZIÓ M ŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
M egr e nde l ő

4

1

1

~

~

•

.1 .
1

~ ~~ ~

n

U~~H
~

·-.•f

~~ ~
~. ~

=

~UH! ~~

~~5p

=~. ~
~

1

i

u
,.

~~

~~

u

~.

~ ~

g

J.

f
l

'

•

1•

t

E

-

~

~

~~~~~l~ ~uu
nn~

~
~

~~~2~U uu~

~nn•'

~!!~PE

r.E~ri~

!H

IU

u
n

u~

H

tn

~~

f

I
1

006

1

1

''

~

~

!

~

;

5

~

i
'

i.
~

l

t
•l

'

i
i
i
!

1f'

t
t

~

l

1
f
l

'

f

l

f
•'

l

t

I

J

OG7

REXFILM

broadcast
comm un icati on

MEGHATALMAZÁS

Alulírott REXFILM Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft (1116 Budapest, Építész u. 26.
cégjegyzékszám: 01-09-061757), képviseli: Sztojanov Rumen ügyvezető és Varsányi Gábor
kereskedelmi igazgató - együttesen cégjegyzésre jogosult képviselők - meghatalmazzuk cégünk
projektigazgatóját, Csapó Gábort (lakcím: 1015 Bp., Toldy F. u. 1/c An.: Oláh Gizella, sz.ig.sz:

453539EA), és kereskedelmi képviselőjét Sztupa Bélát (lakcím: 1046 Bp., Lakkozó

u.

25., An.:

Schweighardt Mária, sz.ig.sz: 347754EA), hogy a Rexfilm Broadcast és Kommunikációs

Rendszerek Kft. (1116 Budapest, Építész u. 26.) cég képviseletében a Rexfilm Kft. nevében és
képviseletében együttesen cégszerűen aláírjon, szignáljon, egyéb jognyilatkozatot tegyen, illetve
teljeskörűen eljárjon Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft-nél a

„HD digitális broadcast

televízió stúdió rendszer szállítása és helyszíni telepítése" tárgyú beszerzési eljárás során.

A meghatalmazás 2013.11.15-ig érvényes.

Budapest, 2013. november...13.
1

Meghatalmazó
Rexfilm

roadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
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