
SzáIIíttisi szerződés

anrelY létrejÖn egyrészről Pápa Válos Polgárnresíeri Hivatala (szél<helye: 8500 Pápa, Fó LL 12., képvisele-
téberr: Kanozsairré Dr,, Pék Mária jegyzó. banliszán laszán: oTP Bank Rt, Pápai Fió!<ja l1748045_15734118-
00000000; adószállr: 15429110-2-19) a továbbiakbarl, rnirrt Megrendelő_ násrésa-ól a

PBS Hungária Kft. (Székhelye: ll16 Budapest, Építész u. 8-12., képviselője: Iván Balázs; bankszárnla-
szánr: VolksBank 14 l 00275-8605 8549-01000006; adószárn: 1 l 1390l4-2-43) a továbbiakban, rnint Szállító
között az alulírott lrelyerr és napoll. az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerzódés íálgya az ,,S,tÍmítdstechnikü eszközbeszerzések - 2012 első féIáv" tárgyában lefolytatott egy-
szerű kózbeszerzési eljárás eredményel<ént - az ajánlati felhívásban rnegjelölt nennyiségii és rnilrőségíi esz-
közölr leszá]lítása az ajánlattevó ajánlatában n]egadott ároí],

e) rész: Szoftverek

1. Általánosfeltételek

A szálIÍtási díj - arnely magában foglalja a ternlél< árát. a csonragolás és a szátlítás költségeit (több
telephely esetén is) - az egy termékre adott, a SzáIlító álta] benYíljtott ajánlat szerinti egysegár és ki-
szállított mennyiségének Jiorzata. Megrenjeló kizárólag t. o- rn irrosegl ietles ítést fogad-á1.

Teljesítési határidő: 20 J 2. jítlius l3,

A szállítási díj: 486.000,- ft + 27% ÁFA, azaz,négyszáznyolcvanhateze r forint + 2]%o áItalános for-
galmi adÓ, a teljes bruttó szállítási díj 617.220.-Ft, azazhatszázíizetl:-1étezer-kettőszázhúsz forint.

Az árak taIla]mazzák a fe]rrleriiló adók, illetékek és egyéb díjak összegét, Az ár minden tétel eseté-
ben tartalmazza a kiszállítás. betizenrelés, telepítés dí.ját,

Meglerrdeló a szerződés a]áírásával l<ijelerrti. hogy a szerződéses összeg pénziigyi íedezete pápa vá-
ros Polgánnesteri Hivatala tárgyévi kö ltségvetésében rendeIkezésre ál].

SzáIlító a szárnláit a teljesítésigazolást követóen nyújtlralja be, a szárnlához mellékelni kell az aláírt
szálIítólevelek hiteles rnásolati pé|dányait,

Megrendeló a szánrlák ellenértékét a szánlla igazolt beérkezése után az adőzás rendjéról szóló 2003.
évi XCII. törvény 3614 §-ban eIóít1 igazolás benyúrjtását követóen 15 naptári napon beltil, átutalással
egyenlíti ki.

2. Megrendelőjogai,kötelezettségei

Megrendeló jogosuIt a leszállított áru nrerinyiségét és lninőségét ellenórizrri, és lribás teljesítés esetén
az áru átvételét n]egtagadni. A lribás teljesítésról ktilön jegyzőköriyvet ke|| felvenni,

Megrerrdelő köteles a kiszállított, megfelelő rn inóségíitermék átvéte|érót gondoskodrri.

3. Szál|ító jogai, kötelezettségei

szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képezó ternrékeket I. o, rninőségi, gyártási, csoma-
golási és szállítási követelrnényeknek rnegfeleIöen szállítja rrregrendelő által meghatározott címre.

szállító vállalja, hogy a szerzódés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megrencleló igényének
megfele|ően meghatározott bontásbarr leszál l ítja.

A szállítás során a nrunkavédelrniés tűzvédelnli elóírások. illetve a b iztonságteclrn ikai rendszabáIy-
ok fokozott betartása a szállító feladata,

szálIító vállalja a hibás vagv szállítás közben longáIódott, illetvejelen szerzódés 3,1. ponqában fog-
lahaktól eltéíő nrinőségii ternrékek gyors cseréjét a Saját költségéle 5 munkanapotl belüI.
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4. Szerződéses mellékkötelezettségek

SZállító kötelezettségei kötbérterhesek.

A kötbér nértéke a hiba, illetve a késedelenl nrértékéhez igazodil<, és a hibával, vagy a késedelem-
mel érintett árumennyiség bruttó értékének 20%,

SZállító ajogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni,

Megrendeió a szerzódés azonnali fe Irn ondására j ogosult az alábbi esetekben:

- Szállító ellen csőd-, felszálolási vagy végelszánrolási eljárás indLlI;

- Szállitó nréltányolható ok nélt<iil nem kezdte rrreg a szerződés teljesítését;

- Szállító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre iráIryuló írásbeli (fax) felszólításának
kézlrezvételét követő napon nem folytatta;

- Szállító a Kbt. rendelkezéseivel el]entétesen von be kózrerníiködőt a teljesítésbe;

- Szállító egyéb súJyos szeródésszegést követ el,

Késedelnres fizetés esetén Megrendelő késedelrni kamatot köteles szállítónak fizehi, melynek nrér-
téke megegyezik a m indenkorijegybanki alapkamattal.

5. Átadás-átvétel

Az átadás-átvételi eIjárás lefoIytatás ára a szállítő, valamint MegrendeIó között elózetesen egyeztetett
idópontban kerül sor,

Anrennyiben az elóZetesen egyeztetett időpontban a Megrendeló hibájábóI nenr keriil sor aZ átadáS-
átvételre, úgy az árir másodszori helyszinre szálIításáról Meglendeló köteles gondoskodrri.

A teljesítéskor lriba- és lriárryrnentesen. jelen szerzódésben n]egl]atáfozott minőségberr kel] az árrr át-
adását biztosítani

Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással, azok tal_
talrnát szúrópróbaszerű vizsgálattal el]errőrizheti. Az átadás-átvétel té yét Megrendeló képviseleté_
ben megbízott szernély a sállítólevél aláírásával igazolja.

6, Zárő rendelkezések

Jelen szerzódés aláírása rrapján lép hatályba. A szerződés módosítása, kiegészítése írásbarr, a szerző-
dő felek egyetértésével, a 201 ] . évi CVIII. tv, és a Ptk. alapján törtél]het,

A szerzódésből eredó vitás kérdéseket a felek elsósorban közös rnegegyezéssel kötelesek lendezni,
ennek efed!nénytelensége esetére a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerzódésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgylioz kapcsolódó
egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.
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7. A szerződés mellékletei

Ajánlat felolvasólap

Tételes árajánlat

Szerződő felekjelen szerződést elolvasták, annak rendelkezeseit megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóvráhagyólag aláírják.

Pápa, 20l2június 15,.

lT

Pénzügyi ellenjegyzés:

p"h§
Papír, lroda- és líószeí Kereskedelmi í<n-

8200 VÉszpém, Házgyári U. í.
Adó§Záfi: í11390142-43

3{x.

Menyhárt László

Gazdasági Osaályvezetó
L

Pápa,2012. .



FELOLVASÓ LAP

1.. Ajánlatter,ó rrevel PBS lIungária Kft,

2-. Aj ánlattevö székhelyének cjlne: 1 1 l6 Budapest. Epítész u. 8- l2.

3,, Ajárlattevő leve']ezési gií}eI 9022 Cyör, BattLiyány tér6. (Kirendeltség: 8200 Vesz renr, Hazgyári Ű1 1.)

4.. Ajánlattevó te|efon / fax-szán a,. 96i5I3-6'/0,88l560-73& i9615 t3-673. 88/58|-l2C

5,, Ajánlattevó e-mail címe: p_b.:@p,b_s-}!, gvo!rs!!c\§]:!@p!§:.b!

ó,, Bíralati SZempontok:

a) rész - Számitógépek

Ajánlati nettó á],(Ft) 925 950. Ft

b) rész - Eszkiizök

Ajánlati nettó ár (Ft)

c) resz - Hálózati eszközök

Ajánlati nettó ár ( Fí)

d) rész - Nyomtátók - tonerck

Ájánlati nettó áí (Ft)

e) rész - Szoftverek

Aiánlati nettó ár (Ft)

Kelt: Gyiir, 20} 2. iimíus 0}

503 689 Ft

422 800 Ft

l 9]0 0j( .FT

486 00 ,- Ft

FHs
-F""li líodill i^ ,* K.É"k"d"l,' lfi,-' ázoo veszpr ír. Házg}áriU 1

Adósj1áIn] {'l39014-2+3

Cégszer:ú aláírá
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