
Szállítási szerződés 

Melyet az alulírott szerződő felek kötöttek az alábbi feltételek szerint: 

1. Megrendelő 
Megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata 

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
15345352-2-04 
Cservenák Pál Miklós 
polgármester 
06 - 66 / 515-500, 06 - 66 / 515-503 
10402142-49564948-485 71008 

Székhelye: 
Adószáma: 
Képviselője: 
Beosztása: 
Tel. és Fax száma: 
Bankszámlaszáma: 

2. Szállító 

Székhelye: 
Adószáma: 
Cégszáma: 
Képviselője: 
Beosztása: 

Megnevezése: TOPlapTOP Kft 
5600 Békéscsaba, Lencsési út 64. 2/5. 
14501229-2-04 
04-09-008523 
Balázs Zsolt 
ügyvezető 

Tel. és Fax száma: 06-66/323-188 
Bankszámlaszáma: 10700165-48183 505-51100005 

3. Szerződés meghatározása: 

A K.É.-20363/2009 számon megjelent és lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás 
során nyertes ajánlattevőnek kihirdetett 2.) pontban megnevezett szállító vevő részére leszállítja 
az 5.) pontban meghatározott termékeket, a megrendelő pedig, a szerződésszerű teljesítést 
elfogadja és szállító számláját határidőre megfizeti. 
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt infokommunikációs eszközök 
beszerzése a megrendelő részéről a „Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése 
Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben" TAMOP-3.1.4-08/2-2008-
0001." azonosító számú pályázat keretében elnyert támogatásból valósul meg. 

4. A Szerződés részei: 

Jelen Szállítási Szerződést az alábbi dokumentumok együttesen alkotják, így együtt olvasandók 
és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló 
dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit. 

1. Ajánlattételi Felhívás 

2. Ajánlati Dokumentáció 

3. Szállító Ajánlata 

4. Szállításisi szerződés 

5. Szerződés tárgya: 
Színes lézernyomtató A4 1 db, A3-A4 3 db, Laptop 35 db, Digitális fényképező 15 db, Diktafon 
5 db, Lamináló A3 3db, Szkenner 3 db, Diafilmvetítő 1 db, Pendrive 43 db. az Eszköz
specifikációban meghatározott műszaki paraméterek szerint: 



IKT eszköz-specifikáció 

Hordozható számítógépeknél elvárt képességek: 
Processzor: 
Memória: 
Merevlemez meghajtó: 
Képernyőméret: 
Optikai meghajtó: 
Grafikus vezérlő: 
Csatoló felületek: 

Akkumulátor: 
Memóriakártya olvasó: 
Garancia időtartama: 
Operációs rendszer: 

Mobile processzor, órajel min. 2 Ghz 
- minimum 1 GB 
- minimum 160GB 
- minimum 15" 
- DVD RW 
- integrált shared elegendő 
- 10/100mbps LAN 
- USB 2.0 (2db) 
- VGA monitor 
- WLAN 
- min. 2200mAh 
- SD, MMC 
- minimum 2év 
- Windows XP operációs rendszer előtelepítését igényeljük 
(A ajánlatkérő saját telepítővel rendelkezik!) 

Nyomtatóknál elvárt képességek (A3-as méretben): 
Típus: 
Menürendszer: 
Méret: 
Funkciók: 
Másolási sebesség: 
Másolási felbontás: 
Nyomtatási sebesség 
Nyomtatási felbontás 
Nyomtatási kapacitás 
Szkennelési felbontás 
Memória: 
Csatoló felület: 
Papír bemenet: 

Színes lézer 
- Lehetőleg Magyar 
- A3 
- nyomtató, másoló, szkenner 
- lOlap/perc 
-600x600dpi 
- 201ap/perc fekete nyomtatásnál, 51ap/perc színes nyomtatásnál 
-1200xl200dpi 
- 35000 oldal/hó 
-1200xl200dpi 
-512MB 
- USB2.0, Ethernet 10/100BaseTX 
- 2501apos tálca 

Nyomtatóknál elvárt képességek (A4-es méretben): 
Típus: 
Menürendszer: 
Méret: 
Funkciók: 

Másolási sebesség: 
Másolási felbontás: 
Nyomtatási sebesség: 
Nyomtatási felbontás: 
Nyomtatási kapacitás: 
Memória: 
Csatoló felület: 
Papír bemenet: 

Színes lézer 
- Magyar 
-A4 
- Kétoldalas nyomtató, másoló, lapadagolós szkenner 
- Hálózati szkennelés, OCR program 
- lOlap/perc 
- 600x600dpi 
- 201ap/perc fekete nyomtatásnál, 5 lap/perc színes nyomtatásnál 
-2400x600dpi 
- 35000 oldal/hó 
- 128MB 
- USB2.0, Ethernet 10/100BaseTX 
- 2501apos tálca 

Szkennereknél elvárt képességek: 
Típus: 
Méret: 
Felbontás 
Színmélység: 
Beolvasási lehetőség: 
Csatoló felület: 

• Síkágyas 
•A4 
• optikai - hardveres felbontás: 2400*4800dpi 
• 48 bites 
• dia - negatív beolvasás 
• USB2.0 csatlakozás 



Digitális fényképezőknél elvárt képességek: 
Felbontás: - 8MP 
Menürendszer: - Magyar 
Nagyítási funkció - 12x optikai zoom 
Alapképesség: - téma- és arcfelismerés 
Kijelző: - 2.5" LCD 
Memóriakártya fogadás: - SD, MMC 
Csatlakozó felület: - USB 2.0 
Igényelt kiegészítő a készülékhez: - Hord táska 

- Tölthető min.21 OOmAh Ni-MH akkumulátort és hozzá való töltő (2 
akkumulátor garnitúra/db); 2GB-os memóriakártya (SD) 

Digitális diktafonoknál elvárt képességek: 
Digitális lejátszó típus: 
Kapacitás: 
Felvétel: 
Audió kimeneti mód: 
Előnyben részesített képesség: 

Rögzíthető fájltípusok: 
Csatlakozó felület: 

Akkumulátor: 
Igényelt kiegészítő a készülékhez: 

RAM memória alapú 
1 GB 
200 órás 
sztereó 
Hangra induló felvétel 
beépített hangszóró 
MP3, WMA 
USB 2.0 
Fejhallgató 
AAA vagy AA típus 
Tölthető Ni-MH akkumulátor és hozzá való 
töltő (2 akkumulátor garnitúra/db) 

A3 Laminálógépeknél elvárt képesség: 
Laminálási szélesség: 
Bemelegedési idő: 
Laminálható vastagság: 

-330mm 
- lOperc 
- 80 mikron A/3, A/4, A/5, fénykép és névjegykártya méret 
-100 mikron A/5, fénykép és névjegykártya méret 
-125 mikron fénykép és névjegykártya méret 

Diafilmvetítőnél elvárt képesség: 
Vetítési méret: 
Funkciók: 

-130cm 
- elemes és hálózati működés 
- állítható élesség 
- filmtovábbító és kioldó gomb 

Pendrive: elvárt képesség: 
Kapacitás: 
Csatoló felület: 

- 2 GB 
- USB 2.0 



6. Szállítói díj és fizetési feltételek: 
a) Felek az 5.) pontban meghatározott infokommunikációs eszközök árát az alábbiak szerint 

kötötték ki: 

Megnevezés 
Mennyi
ség 
(db) 

Nettó 
egységár 
(Ft) 

Nettó 
Összesen 
(Ft) 

AFA 
(25%) 
(Ft) 

Bruttó 
összesen 

(Ft) 
Színes lézernyomtató A4 1 120.000,- 120.000,- 30.000,- 150.000,-
Színes lézernyomtató A3-A4 3 406.560,- 1.219.680,- 304.920,- 1.524.600,-
Laptop 
(max.:Bruttó 120.000-Ft/db) 

35 92.000,- 3.220.000,- 805.000,- 4.025.000,-

Digitális fényképező 15 40.000,8- 600.012,- 150.003,- 750.015,-
Diktafon 5 19.200,- 96.000,- 24.000,- 120.000,-
Lamináló A3 3 17.330,- 51.990,- 12.997,5,- 64.987,5,-
Szkenner 3 21.330,- 63.990,- 15.997,5,- 79.987,5,-

Diafilm vetítő 1 12.000,- 12.000,- 3.000,- 15.000,-
Pendrive 43 2.240,- 96.320,- 24.080,- 120.400,-
Mindösszesen: 6.849.990,-

Megrendelő előleget nem fizet, az a) pontban foglalt szerződéses árat az átadást, illetőleg a 
teljesítésigazolás kiállítását követően számított 30 napon belül, átutalással teljesíti Szállító CIB Bank 
ZRT: 10700165-48183505-51100005 számlájára. A számlák kiegyenlítése az Art. 36/A §-ra 
figyelemmel történik. 

b. Megrendelő fizetési késedelembe esik a fenti határidőt követő napon. 
c. Fizetési késedelem esetén megrendelő a fizetési határidő napján érvényes jegybanki 

alapkamat mértékének megfelelő kamatot köteles megfizetni szállító részére. 
d. Szállító az áru tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. 

7. Teljesítés ideje, helye és módja: 

a. Teljesítés ideje: a szerződéskötésének napjától számított 30. nap. 
b. Felek az átadás - átvételről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni. 
c. Szállító az átadással teljesít és egyidejűleg az alábbi okmányokat köteles megrendelőnek 

átadni: 
• Garanciajegyek 
• Magyar nyelvű gépkönyv, használati utasítás 
• Gyártói megfelelőségi tanúsítvány 
• Minőségi tanúsítványok 

d. A teljesítés helye megrendelő székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
e. Szállító jogosult a határidő előtt is teljesíteni, megrendelő pedig a szerződésnek megfelelő 

teljesítést fogadni, és a vételárat megfizetni köteles. 

8. Garancia, szavatosság: 

a. Szállító a hibátlan teljesítésért szavatol. 
b. Szállító az általa leszállított infokommunikációs eszközökre az átadást követően az 

alábbiak szerinti garanciát vállalja: 
c. Szállító szavatossági felelőssége az egyes termékekre általánosan érvényes szavatossági 

előírásoknak megfelelő ideig áll fenn. 



Mennyi-ség Garanciális idő: Szavatosság: 
Megnevezés (db) (hónap) garanciális időn felül 

(hónap) 
Színes lézernyomtató A4 1 27 12 
Színes lézernyomtató A3-A4 3 27 12 
Laptop 35 27 12 
Digitális fényképező 15 27 12 
Diktafon 5 12 12 
Lamináló A3 3 12 12 
Szkenner 3 12 12 

Diafilm vetítő 1 12 12 
Pendrive 43 60 12 

9. Késedelem, hibás teljesítés: 

a. Szállító késedelembe esik, ha 
— a teljesítésének a szerződésben foglalt végső határidőre nem tesz eleget, ebben az 

esetben kötbért köteles fizetni megrendelőnek a késedelem minden megkezdett napjára 
a határidőre le nem szállított eszköz nettó árának 0,5%-a, maximum a szerződéses ár 
20%-áig. Meghiúsulási kötbér: 30 napot meghaladó késedelem esetén a le nem 
szállított eszközök nettó árának alapján számolva 25%. 

— az átadás - átvételi eljárás befejezéséig a kötelezően előírt okmányokat nem adja át 
megrendelőnek. 

b. Szállító hibásan teljesít, ha 
— az általa leszállított termékben nincsenek meg azok a tulajdonságok amelyek az 

eszköz-specifikációban elő vannak írva, vagy megvannak ugyan, de a termék 
rendeltetésszerű használatra nem vagy csak részben alkalmas. Megrendelő a szállító 
hibás teljesítése esetén a Ptk. 305.§-306.§-ban foglalt jogaival élhet. 

10. Kiegészítő szolgáltatás: 
Szállító az alábbi kiegészítő szolgáltatásokra vállal kötelezettséget: 

— Szállítás a megrendelő székhelyére 
— Átadáskor a felhasználók helyszíni oktatása a lézernyomtatók használatára. 

11. Hatálybalépés: 
Ez a szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

12. Egyéb kérdések: 
E szerződésben nem részletezett vagy nem szabályozott kérdések tekintetében a felek a Ptk. 
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 


