
szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. l2., képvise|etében: Dr.
Aldozó Tamás polgármestel, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja l l748045- 15429410-00000000;
adószátn: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészról a
ManOPen lrodatechnikai Kft, (Székhelye: 2l00 Gödöllő, Széchenyi út 5., képviselője: Horváth Ferenc;
bankszámlaszám: l 0800007-88482004-00000000, adószám: 12672293-2-13) a továbbiakban, mint Szállitó
között az alulírott he|yen és napon, az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya
A szerzódés táígya az ,§zámítástechnikaí eszközbeszerzés - 2. féIév" íárgyában lefolytatott egyszerű közbe-
szerzési eljárás eredményeként - az ajánlaíi felhívásban megjelölt mennyiségű és minőségű eszközök
leszállítása az ajánlattevő ajanlatában megadott áron.

1, Általános feltéte|ek

l. A szállítási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csornagolás és a szállítás költségeit (több telephely
esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott ajánlat szerinti egységár és ki-szállított
rnennyiségének szorzata. Megrendelő kizírólag I. o. minőségi teljesítést fogad el.

2. A szállítási díj: 2.824.833,- Ft + 25o/o ÁF A. azaz kétm illió n}olcszázhuszonn égezer nyolcszázharminchárom
forint + 25oÁ általános forgalmi adó, a teljes bruttó szátlítási dij 3.531.041,- Ft, azaz hárommillió
ötszázharmincegyezer nyegyvenegy forint.

3. Az árak tartalmazzák a felmerü]ő adók, illetékek és egyéb dijak összegét. Az ár minden tétel esetében
tartalmazza a klszál| ítás, beüZemelés, telepítés díját.

4. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete Pápa Város
Önkormányzata tárgyévi köItségvetésében rendelkezésre áll.

5. Szállító a számláit a teljesítésigazolást követóen nyújthatja be, a számlához me|lékelni kel'l az aláírt
szállítólevelek hiteles máso]ati példányait.

6. Szállító a szánláit alvállalkozói teljesítések és vá|lalkozó teljesítése szerint megbontva, a Kbt, 305. § (3)
bekezdésberr foglaltak szerint nyújthatja be.

7. Megrendelő a számlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése után az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36lA §-ban előírt igazolás benyújtását követően l5 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

l, Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés esetén az áru
átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet keIl felverrni.

2. Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről gondoskodrri.



3. Szállitó jogai, kötelezettségei

1. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket I. o. minőségi, gyártási, csomagolási és

szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendeló által meghatározott címre.

2, Szállító vállalja, hogy a szerzódés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő igényének
rnegfelelően meghatározott bontásban leszállítja.

3. A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biáonságtechnikai rendszabály-ok
fokozott betartása a szállító feladata.

4. Szállító vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illewe jelen szerződés 3.1. pontjában foglaltaktól
eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2 munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékkötelezeltségek

l, Szállító kötelezettségei kötbéfterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem méúékéhez igazodik, és a hibáva|, vagy a késedelemmel érintett
árumenrryiség bruttó értékének 20%.

3. Szá|lító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteIes vállalni,

4. Megrendelő a szerződés azonnali felmondásara jogosult az alábbi esetekben:
Szállító elIen csőd-, felszárnolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerzódés teljesítését;

Szá|lító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendeló erre irányuló írásbeli (fax) felszólításának kézhezvéte|ét
köVetó napon nem folytatta;

Szállító a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak fizetni, melynek rnértéke
megegyezik a rnindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átadás-átvétet

1, Az átadás-átvételi eljárás lefolyatására a Szállítő, valamint Megrendelő között előzetesen egyeztetett
időpontban kerül sor.

2. Arnennyiben az előzetesen egyeztetett időpontbarr a Megrendelő hibájából nem kerül sor az átadás-átvételre,
így az áns másodszori helyszínre szállításáról Megrendelő köteles gondoskodni.

3. A teljesítéskor hiba- és hiánymentesen, jelen szerzódésben meghatározott mirrőségben kell az áru áradását
biztosítani.
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4. Az átadás-áívétel során Megrendeló a tételes megszámlálással, azok tartalmát
Megrendelő képviseletében megbízottszúrópróbaszerú vizsgálattal ellenórizheti. Az átadás-átvétel tényét

személy a szállítólevél aláírásával igazolja.

6. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és 201l. október 30. napjáig terjedő határozott időre szól. A
szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, a 2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk.
alapján történhet.

2. A szerzódésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a Pápai Városi Bíróság kizárőlagos illetékességét kötik ki.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvériykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok rendelkezései irányadók.

7. A szerződés mellékletei

i Ajánlat felolvasólap

Tételes árajánlat

Szerződő felek jelen szerzódést elolvasták, annak rendelkezéseit megéftették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt,.iőv áhagyólag aláíriák.
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