
szúllítási szerzftlés

amely |étrejött egyrészről Pápa Város Önkorrnányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u, l2.,
képviseletéberr: Dr. Aldozó Tarnás polgármester, bankszámlaszárn: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja
117 48045-15429410_00000000; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint M€grendelő,
rnásrészról a

Spider-Net 2000 Bt. (Székhelye: 8500 Pápa, Csáky Lászlő uíca 23-25, képviseIője: Lampért Sándor;
bankszáInlaszám: 10404845-48413431, adószám: 27255021-2-19) a továbbiakban, mint Szál|ító
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerzódés tárgya az ,§zámíírrstecltnikai eszközbeszerzés - 3." tárgyában lefolytatott egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményeként - az ajánlati felhívásban megjelölt rnennyiségű és minőségű
eszközök leszállítása az ajánlaílevő ajánlatában megadott áron.

1. Általánosfeltételek

1. A szállítási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítás költségeit
(több telephely esetélr is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott ajánlat szerinti
egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelő kizárólag I. o. minóségi
teljesítést fogad el.

2. A szállítási d,íj: 1 250 486 Ft + 25Vo ÁFA. azaz egym illió kettőszázötven ezer néwszáznyolcvanlnt
forint + 25y,, általános forgalmi adó, a teljes bruttó szállítási díj l 563 107 Ft, azaz egymilliő
ötszázhatvanháromezer egyszázhét forint.

3. Az árak taftalnazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. Az ár minden tétel
esetében tartalmazza a kiszállítás, beüzemelés, telepítés díját.

4. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerzódéses összeg pénzügyi fedezete
Pápa Város Önko rmányzata tárgyévi költségvetésében rendelkezésre ál|.

5. Szállító a számláit a teljesítesigazolást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni kell az
aláírt szállítólevelek hiteles másolati péIdányait.

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

7. Megrerrdelő a számlák ellenértékét a számla igazolt beérkezése után azad,őzás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 3614 §-ban előírt igazolás benyújtását követően 15 naptári napon
belül, átutalással egyenlíti ki.

1.

2. Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendeló jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni, és hibás teljesítés
esetén az áru átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőköriyvet kell felvenni.

Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségű termék átvételéről gorrdoskodni,

3. Szállító jogai, kötelezettségei

l. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés táígyát képező termékeket I. o. minőségi, gyártási.
csomago|ási és szállítási követelrnényeknek megfelelőerr szállítja megrendelő által
meghatározott címre.



2. Szállító vállalja, lrogy a szerződés hatálya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének rnegfelelően meghatározott bontásban leszálIítja.

3. A szállítás során a munkavédelmi és tLizvédelmi előírások, illewe a biztonságíeclrnikai
reridszabályok fokozott betartása a szállító feladata.

4. Szállítí vállalja a hibás vagy szállítás közben rongálódott, illetve jelen szefzódés 3.1.
pontjában foglaltaktól eltéró minóségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanaporr belül.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

1. SZállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér rnérléke a lriba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a lribával, vagy a

késede]emmel érintett árumennyiség bruttó értékének 20%.

3. Szállító a jogszabályoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalrri,

4. Megrendelő a szerződés azonnali felmondására jogosult az alábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Szállító méltányolható ok nélkül rrem kezdte meg a szerzódés teljesítését;

- Szállító a teljesítést felfiiggesztette és Megrendeló erre irányuló írásbeli (fax)
felszólításának kézliezvételét követő napon nem folytattai

- Szállító a Kbt. relrdelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt a teljesítésbe;

- Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el,

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak fizetni, melynek
mértéke megegyezik a minderrkori jegybanki alapkarnattal.

5. Átadás-átvétet

1, Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására a Szállítő, valamirrt Megrende|ó között elózetesen
egyeztetett időpontban kerül sor.

2. Amennyiben az előzetesen egyezíeteít idópontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor az
átadás-átvételre, űgy az áru másodszori helyszínre szállításáról Megrerrdelő köteles
gondoskodni,

3. A teljesítéskor hiba- és hiánynrentesen, jelen szerződésben meghatározott rninőségben kell az
áru átadását biáosítani.

4. §z átadás-átvétel során Megrendeló a leszállított mennyiségeket tételes megszámlálással,
azok tartalmát szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizlreti. Az átadás-átvétel tényét Megrendelő
képviseletében megbízott személy a szállítólevél aláírásáv al igazolja.

6. Zárő rendelkezések

1. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és 201l. december 16. napjáig terjedó határozott
időre szól. A szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, a
2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. a|apján történhet.

2. A szerzódésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös tnegegyezéssel kötelesek
rendezni, ennek eredménlelerrsége esetére a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvérrykönyv és a tárgylroz



kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezesei irányadók.

Ajánlat felolvasólap

Tételes árajánlat

Szerződő felek jelen szerződést elolvasák, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megeryezőt, jóváhagy ő|ag a|áiíJák.

Dr. Áldozó Tamás !1.
polgármester
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