
szállítúsi szerződés

aniely létrejött egyrészról Pápa Város Polgármesteri Hivatala (székhelye: 8500 Pápa. Fó u. 12., képvisele-
tébetr: Karrozsainé Dr. Pék Mária jegyző, bankszárn laszáIn: oTP Bank Rt, Pápai Fiókja l 1748045- 15734178-
00000000: adószám: 15429410-2-19) a továbbiakban, mint Megrendelő. másrészről a

ManOPen Irodatechnikai Kft. (székhelye: 2]00 Gödö|lő, Széchenyi út 5.: képviselője: Horváth Fererrc;
bankszárrlaszárn: ] 0800007-88482004-00000000, adószánr: 12612293-2-13) a továbbia]<barl. rnint Szállító
között az aILrlírott lrelyetl és napol,], aZ alábbi feltételel( szel int:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az ,,Szrimítástecltnikai eszközbeszerzések , 20I2 első féIév" tárgyában lefolytatott egy-
szerÍi közbeszer-zési eljálás etednrényeként - az ajánlati felhívásban n]e$elöIt rrrerrnyiség[i és nrirrőség|í esz-
]iözök leszállítása az ajánlattevó ajánlatában megadott áron.

d) rész: Nyomtatók - tonelek

1. Általánosfe|tételek

1, A szállÍtási díj - arnely magában foglalja a ternék árát, a csornagoJás és a szállítás költségeit (több\-' telephely esetérr is) - az egy ternrékre adott, a Szállító által benyírjtott ajállat szer-inti egységár és l<i_

száliított nennyiségétrek szolzata, Megrendelő kizárólag L o. minóségi teljesítést fogad el.

2, Teljesítési határidó: 2012.júIiLrs l3,

3, A szálIítási díj: 1.709,56],_ Fr+ 27% ÁF A, azaz egymillió lrétszázk ilencezer ötszázhatvanhároln fo-
ri]ft + 2]o/) általálros forgalnri adó, ateljes brr,rttó szállítási díj 2.111.]45,- Ft, azaz kétrni]lió százlret-
vel]egyezeI százlegyvenöt fot int,

4. Az árak lartalmazzák a felrnerlilő adótt, illetékek és egyéb díjak összegét, Az ár rninden tétel eseté-
ben taúail],]azza a kiSZálIítás, beiizenrelés, telepítés díját,

5. Megrendelő a szerződés aláírásáva] krjelenti, hogy a szerzódéses összeg pénzügyi fedezete Pápa Vá-
ros Polgárrnesteri Hivatala tárgyévi költségvetésében rende]kezésre áll.

6. SzálIÍtó a szárnláit a teljesítésigazolást követően nyílithatia be, a szánrlálroz rnellékeIni kell az aláírt
sZá]lítólevelek hiteles nrásolati példán5,ait.

7. Megrendeló a szárnlák ellenéfiékét a szánla igazolt beérkezése után az adőzás rendjéról szóló 2003.
évi XCII. törvény 3614 §-ban előír1 igazolás benyírjtását követőerr l5 naptári napon bellrl, átutalássai
egyenlíti ki,

2. Megrendelőjogai,kötelezettségei

l. Megrendeiő jogosLrlt a leszállított árr"r mennyiségét és minóségét ellenórizni, és hibás teljesítés esetéri
aZ árll átvéte]ét rnegtagadni. A hibás teljesítéSl-őJ kiilön jegyzőkönvvet kell felverlni.

2, Megrendelő köteles a kiszálIított, nregfelelő rninóségű ternlék átvéteIéróI gondoskodni.

3. Szállító j oga i. kölelezettségei

l, SzálIÍtó kötelezi rlagát. hogy a szerződés tárgyát képezó ternrél<eket L o, minőségi, gyáIlási, csoma-
goIási és szálJítási követelnrétryeknek nregfelelóerr szállída negrendelő által rneghatározott címre.

2. Szállítő vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt a megrendelt termékel(et a Megrendeló igényének
rlegfelelóerr meglratározott bontásbatr leszál l ítja.

3. A szállítás során a tnunkavédelnli és tíjzvédelrnr elóíráso]<, illetve a biztonságtechnil<ai rendszabály_
ok fokozott betartása a szállító feladata,

4. Szállító vállalja a hibás vagy szá|lítás közben rongálódott, illetvejelen szerzódés 3,1. pontjában fog_
laltaktól eltéró minőségű ternrékek gyors cseréjét a saját költségére 5 mr_rrrkanapo:r beltil.
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4. SzerzódésesmeI|ékkötelezettségek

SZál lító kötelezettségei kötbérterhesek,

A kötbér nréftéke a hiba, illetve a késedelenr nrénékéhez igazodik, és a hibával, vagy a késedelern-
nel érintett árumennyiség brLrttó éftékének 20%,

SzáIlító a,jogszabályoknak rnegíelelő szavatosságot köteles vá]lalni.

Megrendelő a szerződés azonnali felmorldására jogosult az alábbi esetekben:

- Szállító ellen csőd-, felszámo]ási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Szál]ító méItáryolható ok nélkül nen l<ezdte rleg a szerződés teljesítését;

- Szállító a teljesítést felíiiggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli (fax)
kézhezvételét követő naporr nenr folytatta;

- Szállító a Kbt. rendelkezéseivel el]entétesetl vorr be közremiiködőt a te]jesítésbe;

- Szál]ító egyéb súIyos szerzódésszegést követ el,

Késede|rnes fizetés esetén Megrendeló késedelmi l(amatot köteles szállítóllak fizetni, melynek rnér_
téke megegyezik a nrindenkori jegybanl<i alapkarrrattal,

5. Átaclás-ár"*étel

Az átadáS-átvételi eljárás lefotytatásá[a a Szállító, valarnint Megrendelő között elózetesen egyeztetett
idópontban kerül sor,

Amennyiben az előzetesen egyeztetett idópontban a Megrendelő hibájábó1 nern kerü] sol aZ átadás-
átvételre, igy az áns, nrásodszol i lidyszílrre szállításáról Megrerrdelő köteles gondoskodni.

A teljesítéskor liiba- és lr iátrymentesen, jelen szerzódésben meghatározott rninóségben keli az áru á1.
adását biztosítanj.

Az átadás-átvétel során Megrendeló a leszállított mennyiségeket tételes rnegszán lálással, azok tar_
talrnát szilrópróbaszerű vizsgáIattal ellenórizlreti. Az átadás-átvétel tényét Megrendeló képviseleté_
ben megbízott személy a sállítólevél aláírásával igazolja.

6. Zárő rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba, A szerződés módosíása, kiegészítése írásban, a szerző_
dő felek egyetértésével, a 20l l. évi CVIIl. tv. és a Ptk. alapján történlret,

A szerződésbÓ] eredó vitás kércléseket a fe]ek elsósorban közös nregegyezéssel kötelesek rendezni,
errnek erednlénytelensége esetére a pápai városi Bíróság kizálólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szelzódésben nem szabályozott kérdésekben a polgári Törvénykönyv és a tárgylroz kapcsolódó
egyéb jogszabályok rerrdelkezései irányadók,
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A szerződés mellékletei

Ajánlat felolvasólap

Tételes árajráorlat

Szerződö felek jelen szerződést elolvastálq annak rendelkereseit megértették, és min ahratu}:kal mindenben
megegyezőt, jóvtihagyólag aláírják

Pápa" 20l2. június l5.
luIaaOP cn Irc il d, eeh hikai Kít 

"

2l00 Gödölló, §zéchenyi út 5.
Adószám: 12672293-2-13

citibank zít,i
1 0800007_88482004-00000000
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Szállító részéól
Horváth Ferenc

Űgyvezető igazgaó\§' 2',nb
.-/ r: ri \'

Penzugy ellenjegyzés:

\uttc{,-
Menyhárt László

Gazdasápi c)sztálwezető
l-

Pápa, 2012. június 15.
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'l., A_jánlattevö Deve: MgnOPen lrodatechnikai Kft,

2,, 
^júnlltttevő 

székhelyének címe; 2100 Gödöllő, Széchenl,i út 5.

3., Ajá attevó levelezési cirrre: 2t00 GödöIló, Szécheltyi út 5,

4., Aján]attcvő lcloronsz{ma; +3 ó285207 5 0; fax: +3 628520759

5,, Ajánlattevő e-mail címe: m,moni@mDrsvslenr_eu

6., Bírálirtiszenrpontok:

l) rész - Szrimítóeének
Ajánlati ncüó ár (F0

b) rész - Egzközök

c) rész - IIÉ!óz+(i _eqzközö\
A.iánlati ncttó ár (Ft}

d) rériz - Nvomtatók - toncrck
Ajáulati nettó ar (!t)

e) rész - Szoftverek
Ajínlati nettó ár (Ft)

Ajáulati nettó ár (Ft) ,...,,.....,.,.........,.......,- Ft

V/2. sz. nlelléklet

1.709.561.- Ft

....,,..,...,,....,,,.,.,..,.,.,_ Ft

Gödöllő, 20l2, május. 3l,
vich Mónika
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MóClósított fuazofl kereskedelrni ajánlat

Megnevezé5
Menny,

(db)
Nettó egységál Néttó érték

sAMsUNG ML-1860 nyomtató (Máximáli5 papírméret
A4, Nyomtatási sebe55ég: 18 |ap/perc, UsB, WindoWs
zooo / x? / visía / 7 kompatibílitás) Ajánlat: Samsung
ML-2160/sEE
Termókleírás: Mono laser nyomtató
2oppm / !2o0xr2o0dpi/8M B/sP L,/150 tálca/loo kjfe-
lé/U5B 2,0 5zürke szín

4

17 672 Ft 70 686 Ft

Xerox CoIorQube 857oDN színe5 hálózatos iézernyomta-
tó

1
209 580 Ft 209 580 Ft

HP |a§erJet P2035 nyomtató (cE461A) - (Maximális p+
pírméret A4, Nyomtatási sebesség: 30 lap/perc, UsB,
Windows 2000 / XP / vista / 7 kompatibilitás}

1

39 837 Ft 39 837 Ft

XERox coíorQube 8570DN kék - 1o8Roo936 (Eredeti) 4 22777 Fí 91 108 Ft

XERoX ColorQube 857ooN matenta - rÓ8Roog3z (rrede-
!i) 4

2z 777 Ft 91 108 Ft

XERoX ColorQube g570DN sárga : 1o8Roog38 (Eredeti) 4 ?2777 Fl 91 108 Ft
xERoX colorQube aszoorv t"t"t" -ioaRoog39 (E*d"ü 4 16 275 Ft 65 100 Ft
XERoX Toner Phaser 750o kék 17'80o/olda| - 106ROla€ 1 86 842 Ft 86 842 Ft
xERoX Toner Pha5er 75oQ magenta 1780o/oldal _

],06R0].444 1
86 842 Ft 86 84z Ft

XERóX Toner Phaser 7500 sárga 178o0/oIdal -
].06Ro1445

1-
86 842 Ft 86 842 Ft

XERox Toner Phaser 7500 fekete ]"9800/0ldal -
106R01446 1

72 349 FI 72 349 Ft

Xerox Phaser 75o0 fuser 10oK - 115RoOo62 1 39 225 Ft 39 225 Ft
Xerox Phaser 7500 dob 80K - 1O8ROO861 1 20 422 Ft 20 4z2 tt
canon PGl5BK patron (EJedeti) 15 299 Fr 4 485 Ft
c?non BC|-3BK patron (Eredeti) -" 

"*een L^" 15 199 Ft 2 985 Ft
HP 05A LaserJet fekqte restékxaátu ----TFÖ3

Hí§
li .l(t 2 890 Ft 17 340 Ft

Toner-HP 39604 Black (Eredeti) n""^^_ ŐI3Í §. 
+ sgo Ft 1377o Ft/ ;,/v\{1,8ub;;

Gödöllö, 2012. majus. 3 l . ,.. \o(l lr.'
Modrovich }

lÁ.' ln,. ""bo(li..'"l/.'L-'.o,
Lipp/Pé Modrovich Mön ika

ManO?en lrodatecl]nikai Kft
ijí{:,i$ti§j|§ffi§ffi ü§iiffi§i,rii
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Toner-HP 39614 cvan (Eredetil

Toner-HP 3962A YelloW (Eredeti)
Tor_rer-HP 3963n Magenta (e rede0 

.-'-
3| 4590Ft | 7377OFl
3 4 59o Ft 13 770 Ft
J 4 590 Ft 13 770 Ft

rlrJuuulJll l oner-H P Ub4/UA lEredeti)
H P3600DN Toner-H P Q6471A (Eredeti)
HP3600DN Toner-HP Q6+ZZnGr"aiil-

2 6 390 Ft 12 780 Ft

? 6 390 Ft L2 78o Ft
2 6 39o Ft 12 780 Ftnr)()WUl! l oner-HP _Llb4,/3A (Eredeti)

samsunE MLT-D].042S tonpr
Samsung cLT-K4072s
samsunB cLT_c4072s
sarnsun8 ctT-M4072s
samsung cLT-Y4072s----
Toner-Hp Q2612A

2 6 390 Ft 12 780 Ft

45 4 990 Ft 2z4 íso Ft

5 80o Ft 46 400 Ft
8 5 900 Ft 47 200 Ft
8 5 900 Ft 47 zoQ Fl
8 5 900 Ft 47 zoo Fr

60 1 85o Ft 111000 Ft
Epson l^ l19U A3 iéStékszalae l 4 988 Ft 3 952 Ft

Nettó véEösszesen: 1 709 561 Ft

?::§íÉffÉururu,,-
Gödölló, 20l2. május, 31.
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Pápa Város Polgárn]esteri Hivatala
8500 Pápa,
Fó Lr, ] 2.

Tel: 89/5l 5-076

ManOPen Irodatechnikai Kft.
2100 GödöIlő,
Széchenyi út 5.

Tisáeit Ajánlattevó!

Pápa,20l2.júrriLrs 5.

Tárgy:,,Számítástechnikai eszközbeszerzések-
2012 első félév''

hirdetmény nélkiili, tár gyalásos közbeszerzési eljárás
kapcsán fe]rne ilt szárnitási hibajavítása

Ikt. szán: 4l10-0212012.06.05. I

ügyinr.ézö: Horvár]t Andás

Tételes árajánlatában számítási hibát észleltünk:

- a {SAMSUNG ML-1860 nyomtató} tétel esetében az egységá.és merrrryiség szorzatát javítol
tuk, így a ,,d) rész - Nyomtatók - tonerek'' rész tekirrtjtben:

Ajánlati nettó ára (1.109.561 Ft lre]yett): 1.709.563 Ft.

|'enti 
javításokat a Kbt- 68, §-a alapján végeztem, melyről az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvet-lenül, írásban, haladéktalanu] tájékoztatok.

kanozsainé dr. pék Mária
jegyzó megbízásából:

iosztáJyvezetó

Kiadmány h iteléiil:
adm.


