Szdllítdsiszerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2.,
képviseletében:Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-15429410;adőszám: |5429410219)a továbbiakban,mint Megrendelő, másrészrőla
Gál Computer Kft. (Székhelye:8200 Veszprém,Cholnoky u. 34., képviselője:Gál László.;
bankszámlaszám: 10700024.04793201-51100005' adőszám: 11773353.2.|9) a továbbiakban,
mint Szállító között az a|u|irotthelyen ésnapon' az a|ábbi feltételekszerint:
A szerződés tárgya
A szerzódés targya a ,,Pdpa Vdros Polgdrmesteri Hívatal számúra saÍmítdstechnikai eszközök
és kellékek beszerzése2007. IV. negyedévre,,téngyábanlefolytatott egyszeru kozbeszerzési
eljárás eredményeként
az aján|ati felhívásban megjelölt mennyiségű és minőségű
számítástechnikaieszközök éskellékek leszállítása az qán|attevő ajanlatában megadott áron.
1. Általános feltételek
1. A szá||itási díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szá||itás
költségeit (több telephely eseténis) . az egy termékreadott, a SzáIIító által benyújtott
aján|atszerinti egységáréskiszállított mennyiségénekszotzata. Megrendel ő kizárő|ag I.
o. minőségiteljesítést
fogad el.
2. Azárakbrta|mazzék a felmerülő adók, illetékekésegyébdíjak összegét.A szá||ítása|att
a Megrendelő által kijelölt helyre történő behordásis értendő.
3. Megrendelő a szerződés aláírásáva| kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzijgyi
fedezetePápa Város onkormányzatatárgyéviköltségvetésében
rendelkezésreál1.
4. Szá|Iítő a szám|át a teljesítésigazo|ástkövetően nyújthatjabe, a szárrllához mellékelni
ke|| az a|áirt szá||itólevelek hiteles másolati példányait.
5. Megrendeló a szám|a ellenértékét
a szám|a igazo|t beérkezésétőlszámított 30 naptári
napon belül, átutalássalegyenlítiki.
2. Megrendelő jogai' kötelezettségei
1. Megrendelő jogosult a |eszá||ítottáru mennyiségétés minőségétellenőrizni, és hibás
teljesítéseseténaz áru átvéte|ét
megtagadni.A hibás teljesítésrolkülön jegyzőkönyvet
kell felvenni.
2. Megrendelő köteles a kiszállított,megfelelő minőségűtermékátvételérőlgondoskodni.
3. Szállító jogai' kötelezettségei
l. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződéstárgyátképező termékeketI. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő
által meghatár ozott címre.
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2. Szállító vá||a|ja,hogy a szerződéshatá|ya a|att a megrendelt termékeketa Megrendelő
igényének
megfelelően meghatározottbontásbanleszállítja.
3. A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások' illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartásaa szá||itő feladata.
4. Szállító vállalja a hibás vagy szá|litás közben rongálódott, illetve je|en szerződés3.1.
pontjában foglaltaktól eltérő minoségű termékek gyors cseréjéta saját költségére 2
munkanapon belül.
4. Szerződésesmellékkötelezettségek
1. Szállító kötelezettségeikötbérterhesek.
2. A kötbér mértékea hiba, illetve a késedelemmértékéhez
igazodik, ésa hibáva|, vagy a
késedelemmel érintett árumennyiség értékének20%o, A kötbér a szálmlábő| kerül
levonásra.
3' SzáIIítőa jogszabáIyoknak megfelelő szavatosságotköteles vállalni.
4. Megrendelő a szerződésazorrnali felmondásiírajogosult az a|ábbi esetekben:
Szá||itoellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolásieljárás indul;
Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződésteljesítését;
Szállító a teljesítést felfuggesztette és Megrendelő erre irányuló
felszólításánakkézhezvételétkövető 10 (tíz)napon belül nem fo|ytatta;

írásbeli

Szállító a Kbt. rendelkezéseivelellentétesen
von be közreműktjdőt a teliesítésbe:
Szállító egyébsúlyosszerződésszegést
követ el.
5. Késedelmes fizetés eseténMegrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak ftzetni,
melynek mértékemegegyezlk a mindenkori jegybanki alapkamattal.
5. Átaoás-átvétel
1. Az átadás-átvéte|ie|járás lefolytatására a Szá||itő, valamint Megrendelő között előzetesen
egy eztetettidőpontban kertil sor.
2. Amennyiben az e|őzetesen egyeztetettidőpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor
az átadás-átvételre,ugy az áru másodszori helyszír.re szá||ításárőI Megrendelő köteles
gondoskodni.
3' A teljesítéskorhiba- és hiánymentesen, je|en szerződésben meghatározott minőségben
keII az áru átadásátbiztosítani.
4. Az
átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes
megszám|álással, azok tartalmát szúróprőbaszerú vizsgáIattal ellenőrizheti. Az átadásátvétel tényétMegrendelő képviseletébenmegbízott személy a szá|litő|evél aláírásával
igazolja.
6. Zárő rendelkezések
1. Ielen szerződésa|áírásanapján lép hatályba és 2007. december 31. napjáig terjedo
határozott időre szól. A szerződés módosítása, kiegészítéseírásban, a szerzodő felek
egyetértésével,
a 2003. évi CXXIX. tv' ésa Ptk. alapjantörténhet.

2. Aszerződésbőleredő vitás kérdéseket
a felek elsősorbanközös megegyezéssel
kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége
esetérea Pápai Vrírosi Bíróság kizarólagos
illetékességét
kötik ki.
3 . Jelen szerződésben
nem szabályozottkérdésekben
a Polgari Törvénykönyv ésatargyhoz
j
kapcsolódó egyébogszabá|yok rendelkezései
irrányadók.
7. a szeruődésmellék|etei
- Aj ánlattételidokumentáció.
Szerződő felek jelen szerződést elolvastiák, annak rendelkezéseit megértették,és mint
jővéhagyőIaga|áí9ek.
akaratukkalmindenbenmegegyezőt'

Pápa,2007.október31.
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MegrendelőÉszérőI
Dr. Kovács Zo|tÁn
polgrírmest",
^-
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