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amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviseletében: Dr.
Aldozó Tamás polgármester, banksziLrnlaszárn: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045- 15429410-00000000;
adószírn: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Rex-Pen 200l Kft. (Sákhelye: 8500 Pápa Celli u. 57., képviselője: Horváth Jácint; bankszámlaszám:
73900085-1 1067964, adőszám: 13931458-2-19) a továbbiakban, mint Sállító között az alulírott helyen és
napon, az alábbi feltételek szerint:

A szeródés úárgla

A szerződés tárrya az,trodaszerek, q,omtatványok beszenése 201l. évre - 2. fordulf' tárgában lefolyta-
tott egyszerű közbeszerzési eljáás eredményeként - az ajánlati felhívásban megielölt mennyiségű és minő_
ségű eszközök leszÁllítása az ajánlattevő ajánlatában megadott áron.

c) resz: Egyéb irodaszerek

1. ÁltaHnos fettételek

l. A sállíási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomago|ás és a sállítás költségeit (öbb
telephely esetén is) - az egy termóke adott, a Sállító által benyujtott ajánlat szerinti erységár és ki-
sállított mennyiségének szorzata. Megrendelő kizírólag I. o. minőségi teljesítést fogad el.

z. A sállítási dü: 3.958.230,- Ft + 25o/o Ára, azaz
hrárommilliókilencszázötvennyolcezerketlőszázharminc forint + 25Yo íút^lér:'os forgalmi adó, a teljes
bruttó szállíási díj 4.947,l88,- Ft, azaz négmllliókilencszíarregl,venhétezerhéíszá7í|yolcvannyolc
forint.

Az árak tartalmazák a felrnerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel eseté-
ben taríalmazza a kisállítás, beüzemelés, telepítés díját.

Megrendelő a szerződés aláínísával kijelenti, hory a szerződéses összeg pénzügyi fedezete Pápa Vá-
ros Önkormányzata üírryévi kö|tségvetésében rendelkezésre áll.

Szállító a számláit a teljesítésigazolást követően nyújtha§a be, a szímlá,hoz mellékelni kell az aláírt
szállítólevelek hiteles másolati példányait.

Szállító a szímláit alvállalkozói teljesítések és vállalkozó teljesítése szerint megbontva, a Kbt. 305. §
(3) bekezdésben foglaltak szerint nyújthatja be.

Megrendelő a szá.mlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése után az ad6ás rendjéről szóló 2003.
évi XC . törvény 36/A §-ban előírt igazolás benyújtását követően 15 napüíri napon belül, átutalással
eryenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenórizni, és hibás teljesítés esetén
az áru átvetelá megíagadni. A hibás teljesítésról külön jeryzőkönyvet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodni.

3. Sállító jogai, kötelezeűs€ei

1. Sállító kötelezi magát, hogy a szerződés Lírgyát képező termékeket I. o. minóségi, gyártási, csoma_
golási és szállítrási követelményeknek megfelelően sállítja megrendelő által meghatározott címre.
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2. Szállító köteles a papírmennyiség 20o/o-át űjrahasnrosított papírból szállítani.



5.

4.

3. Szállitó vállalj4 hogy a szerződés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő igényének
megfelelően meghatározott bontásban lesállí!|a,

A szíllítlís sonín a munkavédelrni és tűzvédelmi előín{sok, i|letve a biáonságtechnikai rendszabály-
ok fokozott betartráLsa a sál|ító feladata.

Szállító vrállalja a hibás vagy sállíás közben rongálódot! illewe jelen szerződés 3.1. pontjában fog-
laltaktól eltérö minóségű termékek gyors cserejét a saját költségére 2 munkanapon belül.

4. Szerződéses ntellékkötelezettségek

1. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hibq illetve a késedelem ménékéhez igazodik, és a hibával, vagy a késedelem_
mel érintett árumennyiség bruttó értékének 20%o.

3. Szállító ajogszabályoknak megfeleló szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő a sznrződés azonnali felmondásrárajogosult az alábbi esetekben:

- Sállíó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszá.molási eljánís indul;

- Sállító mélüányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

- Sállító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre infury.rló ínásbeli (fax) felszólitásának
kéáezvételét követő napon nem folytatta;

- Sállító a Kbt. rendelkezeseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

- Szállíó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles sállítónak fizetni, melynek mér-
téke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.
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5. Átadás-átvétet

Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására a Sállító, valamint Megrendelő között előzetesen e5r'eztetett
időpontban kerül sor.

Amennyiben az előzetesen egyeágtett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az átadás-
átvetelre, űgy az áru másodsmri helyszinre sállíüísáról Megrendelő köteles gondoskodni.

A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerződésben meghaározott minőségben kell az áru át-
adását biztosítani.

Az átadás,átvéte| sorrán Megrendelő a leszállitott mennyiségeket tételes megsámlálrással, azok tar-
talmát szúrópróbaszerű vizsgálattal el|enőrizheti. Az átadás-átvétel tényét Megrendelő képviseleté-
ben megbízott személy a szállítólevél aláírásával igamlja.

6. Záró rendelkezések

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és 201t. június 30. napjáig terjedő határozollidőre szól.
A szerződés módosítrás4 kiegészítése írásban, a szerződő felek eryetértésével, a 2003. évi CXXIX.
tv. és a Ptk. alapján történhet.

A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban kózös megegyezéssel kötelesek rendezni,
ennek eredményelensége esetére a Pápai Városi Bírósíg kiárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgrá,ri Törvénykönyv és a üírgyhoz kapcsolódó
egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.
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7. A sze rzódes ntellékletei

o Ájánlat felolvasólap

e Tételes árajánlat

Szerződő felekjelen szerződést elolvastiáJ<, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyező! j óvráharyólag aláíiák
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Megrendelő részéról

Dr. Áldozó Tamás
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