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SzáIiító vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt a nlegrendelt tenrrékeket a Megrende]ő igényérrek
megfelelóen meghatározott bontásban Ieszállítja.

A szá]lÍlás sorál a nunkavéde]mi és túzvédelmi e]óír,ásoi<, illetve a biztorrságtechnikai rendszabáIy-
ok fokozott betartása a szá]]ító íeladata.

Sállító vállalja a ]ribás vagy szál]ítás közben longálódott, illetve jelen szerzódés 3,1 . pontjábarr íog-
la]taktól eltérő minóségű tennékek gyors cseréjét a saját köitségére 2 munkanapon beJül.

4. Szerződéses melIékkötelezettségek

1. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbéI mértéke a hiba, illetve a késedelerrr rnétékéhez igazodik. és a hibával, vagy a késedelern-
mel érintett árumennyiség bruttó éItékének 20%.

3. Szállító a jogszabáIyokrrak megfeleló szavatosságot köteles vállalrri.

4. Megrendeló a szerződés azorurali felmorrdására jogosult az alábbi esetekberr:

- Szállító ellen csőd-, felszárnolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Szállító méltrinyolható ok néIküI nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

- SzáIlító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre iránlrrló írásbeli (fax) felszólításának
kézhezvételét követő napon nenr folYatta;

- Szállító a Kbt. rerrdelkezéseivel ellentétesen von be közleműködót a teljesítésbe;

- Szállító egyéb súiyos szerzódésszegést követ el,

5. Késedelrnes fizetés esetérr Megrendeló késedelmi kamatot köteles szál]ítónak fizetni, melynek mér_
téke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.
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5, Atadás-átvétel

Az áíadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szá|ííő, valamint Megrende]ő közótt e]őzetesen egyezletetí
időpontban kerül sor.

Amerrnyiben aZ előzetesen elyeztetell idóporrtban a Megrerrdelő hibájából nem kerül sor aZ átadás-
átvételíe, ilgy az átrr másodszori helyszínre szállításáról Megrendeló köteles gondoskodni.

A teljesítéskor hiba- és hiánynentesen, jelen szerzódésben meghatározott rrrinőségben kell az áru áí-
adását biztosítani.

Az átadás,átyétel során Megrendeló a Ieszállított rnennyiségeket tételes megszánlálással, azok tar_
talrnát szúrópróbaszerű vizsgálattai ellenórizheti, Az átadás-ánétel tfuyét Megrendeló képviseleté-
ben megbízott szernéJy a szállítólevél aláírásával igazolja.

6. Záró rendelkezések

Jelerr szerződés aláírása napján lép hatáIyba és 20l 1 . jírnius 30. napjáig terjedö hatáíozott idóre szól,
A szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerzódó fe]ek egyetértéséve], a 2003, évi CXX]X.
tv. és a Ptk. a]apján történhet,

A szerződésbó] eredó vitás kérdéseket a feIek elsósorban közös megegyezéssel kötelesek rendezni,
ennek eredménltelensége esetére a Pápai Városi Bíróság kizárólagos ilJetékességét kötik ki.

Jelerr szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsoIódó
egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók,



7. A szerződés mellékletei

. Ajánlat felolvasólap

. Tételes á.ajárrlat

SzerződÖ felekjelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseií rnegértették, és rrrint akaratukkal rnindenben
megegyezőt, j óválr agyólag aliirlák.
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