
amel), létrejött eg.vrészról Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, FÓ u, 12., képviseletében: Dr.

Áldolo tamás polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11718045-154],9:ll0-00000000:

adószám: l51294LO2i9) a továbbiakban, mint Nlegrendelő, másrészról a

A szerződés tár5va

A szerződés tárgya az ,Jrodaslerek, nlomtatváry)ok beszeraése 20ll, évre" tárgyában lelolYtaton eg-vszeni

közbeszezési e!árás eredményeként * az ajánlati felhívásban nlegjelölt mennyiségű és minóségű eszközÖk

lcszállírisa az aiánlaneró aiánlatábarr me]ltlon 3ron' b,,r.rr, . {et,7l^,is.L. rí\l.i,cL
l, Áttalánosfeltételek

l. A szállítási díj _ amely rnagában loglalja a termék áIát, a csomagolás és a szállítás kÖltségeit (tÖbb

telephely esetén is) _ az egy termékre adott, a SZállííó által benyírjtort ajánlat szerirrti egységár és ki-

száilított mennyiségének szorzata, lvlegrendeló kizárólag I. o. minőségi teljesítést fogad el.

], _A, száilítáisi
6tft-u, d Ilízal7,

i, 25oÁ AFA, azaz

c, sn

s zá l l ít tís i s ze r z,őtl é s

Az árak tartalmazzák a felmerüló adók, illetékek és eg.u. éb díjak összegét. Az ár minden tétel eseté-

ben Laítdrmazza a kiszállítás, beüzernelés, telepítés díját.

Megrendeló a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerzódéses összeg pénzúgvi ledezete PáPa Vá-

ros Önkormányzata tárgyévi köitségvetésében rendelkezésre áll,

Szállító a számláit a teljesitésigazoiásl követően nyújthaúa be, a szár-rrlához mel]ékelrri kell az aláírt

szállítólevelek hiteles másolati példányait.

Szállító a számláit alvállalkozói teljeSítéSek és vállatkozó teljesítése Szerint megbontva. a Kbt, j05. 
§

(3) bekezdésben foglaltak szerint n}újthatja be.

lvíegrendeló a számlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése után az adózás rendjéről szóló 2003,

evi"xcu, törvény 36/A §-ban előírt igazolás benyújtását követóen l5 naptári napon belÜl, átutalással

egyenlíti ki.

2. NIegrendető jogai, kötelezettségei

N,íegrendeló jogosuli a leszállított áru mennl,iségét és minőségét ellenórizni. és hibás teljeSÍtéS eSetén

az áru áwétJléi rnegagadni, A hibás teljesítésról külón jegyzókön.v"-et kel1 íelvenni,

Megrendelő köte]es a kiszállíton, rnegleleló minóségú termék átlételéról gorrdoskodni_

3. Szállító jogai, kötelezettségei

Szállító kötelezi magát, hogy a szerzódés tárgy,át képezó termékeket t, o, minóségi. gyártási, csoma-

golási és szállítási kóvetelrnényeknek megfelelóen szállítja megrendeIÓ által meghatároZott címre,

szállító köteles a papírmennyiség 209zo-át íúrahasznositon papírból szállítani,

.l,
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2. Szállító vállalja, hogy a szerzódés hatál_va alatt a megrendelt termékeket a \legrerrdelő igényének
me gfelelóen meghatározott bontásban leszál lítla,

3, A szá}iítás során a munkar,édelrni és túnédelrni elóír,ások. illene a b izton ság-tech rl ikai rendszabály-
ok lokozott belartása a száliító feladata,

4. Szállító vállalja a hibás vag1 szállítás kózben rongálódott. iliervejelen szerzódés j.1. ponqában fog-

laltaktó] eltéró minőségű termékek g.,.-ors cseréjét a saját kö]tségére 2 mLrnkanapon beIül.

-1. Szerződésesmellékliötelezettségek

], Szállító kötelezenségei kötbérrerliesek.

2. A kötbér mér,téke a hiba, il]ewe a késedelem ménékéhez igazodik. és a hibával. vagy a késede}em-

mel érinten árumerrnyiség brunó értékének 209'o.

3, Szállító a 3ogszabályokrrak megleleió szavatosságot köteles vállalrri,

4. Vtegrendeló a szerződés azonnali felmr,lndására jogosuit az alábbi esetekben;

Szállitó eLlen csőd-, felszámolási vagv végelszámolási eljárás indtti;

- Szállító méLtányolható ok nélkiil nem kezdte meg a szerzödés teljesítését:

_ Szállító a teljesítést felfuggesaette és Vlegrerrdeló erre iránluló írásbeli (i'ar) ielszólírásárrak

kézhezvételét követó napon nern foiytatta;

- Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen,"on be ]<özrernűkódót a teljesitésbe:

- Szállító eg_véb súl1,,os szerződésszegést követ el.

:, !*ésedelrnes fizetés esetén N,íegrendeló késedelrni kamatot köteles szállítónak fizetrri, melyrrek mér-

téke megegyezik a mindenkori jeprybanki alapkarnatta1.

5. Átadás-átvétel

l, Az átadás_árv,ételi eljárás lefoly,tatására a Szállító, valamint lVleglendeló között elózetesen eg_vedeiett

időpontban kerül sor.

2, Amennyiben az elózetesen egyeztetett idópontban a Megrendeló lribájából nem kerül sor az átadáS-

áruételre, írgy az áru másodszori hellszínre szállitásáró] Megrendeló köteles gondoskodni.

3, A teljesítéskor lriba- és hiár-rymenteserr, jelen szerződésberr meghatározott minóségben kell az áru át-

adását biztosítani.

4. Az átadás-áfiétel során N{egrendeló a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással, azok tar-

talmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenórizlreti. Az átadás-áwétel tényét Megrende]Ó képviseleté-

ben megbízott személy a szállítólel,él aláirásával igazolja,

6. Zárő rendelkezések

l, Jelen szerződés a]áírása nap.lán lép lratályba és 20l Z. O6 (' , napjáig te{edő határ'ozolt idóre szól.

A szerzódés módosítása, kiegészitése írásbarr, a szerzódó tetek egvetértéséve]. a 200]. évi CXX{X.
rV. és a Ptk. alapján történiet,

2. A szerzódésbő] eredó vitás kérdéseket a fe]ek e]sósorban közös megegy,ezéssel kötelesek rendezni,

ennek eredményelensége esetére a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki

], Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Töwén.vkönyv és a táIg}'hoz kapcsolódó

eg_l éb jogszabáiyok rendelkezései irárryadók.



7. A szerzódés mellékletei

Ajánlat feloIvasólap

Tételes árajánlat

Szerződó felekjelen szerzódést elolvasták, annak rendelkezéseit megéúették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, j óváhaglólag aláírj ák-

Pápa, 2011, .9§,.?Í,.........

'r, í -A
Ivlegrendeló részéről

' Dr. Áldozó Tamás

poigámester

Ellenjegyeztem:

-T5;;É;BI!i,:,"-.;i:'fl.''i,

",",.,ji3.;ii3il ji:ítl,;l*s,*

J.L a,r^^t
Kanozsainé dr. r e| 

feriajegyzó 
l

p ápa, 20l L.....9§.. P. 3
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FELOLVASÓ LAP

6., Bí[álati szempontok részel]ként:

ltyomdai terrnékek és borítékok:

Ajánlati nettó ár (Ft)
SzáJlítás rugalmassága, gyorsasága (perc)

Fénymásoló papirok:

Ajánlati nettó ár (Ft)
Szállítás rugalmassága, gyorsasága (perc)

c) Egl éb irodaszerek:

Ajánlati nettó ár (Ft)
Szállítás rugalmassága, gyorsasága (perc)

Aj án l atte vó n 

"" ", 
. .,9.Tr:*.?.f .a0.,.b.r.'!.... l?.rD_^Iqc+ I |Lt k /-\ )Ltr

Ajánlattevő levelezési 
"i*", 

..,,._49}9 tZir_o , ro Tvo 9 l* ; *,.,,....,... .. .. .. ..

Ajánlattevő telefon / fax_szám 
^, 

.3_.9. .l....3_1.( .7. .6 a.b

Ajánlaner ö e-mai l címe; qh",r,4'I4.te Pq @ . qLo bo na4" . h1-1"" """""""""U \:-)<l",""",

a)

b)

_Ft

5,5ha 2.oo -Ft
..,v...,,,....

1,1 \

,,..,,,l,,íl-_Bo-_., 20l1.

r:}.n:,:,s:"::5""3,§!,Ö':i

^,".,ffifii;i:'öffiÍ.
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