
Szúllítósi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2,,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1|748045-|54294|0; adószémt: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

Gál Computer Kft. (Székhelye: 8200 Veszprém, Cholnoky u. 34., képviselője: Gál László.;
bankszrímlaszám.. 10700024-0479320|.51100005' adőszémt: 11773353.2-19) a továbbiakban,
mint Szállító között az a|u|irott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

Aszerződés tárgya

A szerződés targya a ,,Pópa Vdros Polgdrmesteri Hivatal szdmóra szúmítdstechnikai eszközök
és kellékek beszerzése 2008. I. negledévre,, tárgyában lefolytatott egyszeni közbeszerzési eljárás
eredményeként _ az aján|ati felhívásban megjelölt mennyiségű és minőségú szétrritástechnikai
eszközök és kellékek leszállítása az ajén|attevő aján|atában megadott áron.

1. Általános feltételek

A szállítasi díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szállító által benyújtott
aján|at szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendel ő kizárő|ag I,
o. minőségi teljesítést fogad el.

Az araktarta|mazzék a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. A szál'|ítás a\att
a Megrende|ő á|ta| kijelölt helyre történő behordás is értendő.

Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi
fedezete Pápa Város onkormányzatatátgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

szá||itő a szám|át a teljesítésigazolást követően nyújthatja be, a szám|ához mellékelni
kel| az a|áírt szá||itólevelek hiteles másolati példányait.

Megrendelő a szémia ellenértékét a szám|a igazo|t beérkezésétől számított 30 naptári
napon belül, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai' kötelezettségei

1. Megrendelő jogosult a leszállított aru mennyiségét és minőségét ellenőizni, és hibás
teljesítés esetén az áru átvéte|ét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkonyvet
kell felvenni.

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

3. Szállító jogai' kötelezettségei

l. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket I. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelő
által me ghat ár ozott címre.
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2. SzáI|íto vá||a|1a, hogy a szerződés hatá|ya a|att a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően meghatározott bontásban leszállítj a.

3. A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások. illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartása a szá||ítő feladata.

4. Szállító vállalja a hibás vagy szá||ítás közben rongálódott, illetve je|en szerződés 3.l.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses meltékkötelezettségek

l. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik, és a hibáva|, vagy a
késedelemmel érintett árumennyiség értékének 20oÁ. A kötbér a szám|ából kerül
levonásra.

3. Szállító a jogszabá|yoknak megfelelo szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő aszerződés azonnali felmondásárajogosult aza|ábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljarás indul;

Szá||itő méltanyolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő erre irarryuló írásbeli
felszólításrínakkézhezvételét követő I0 (tiz) napon belül nem folytatta;

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

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést krjvet el.

5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak ftzetni,
melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.

5. Átaoas.átvétel

l. Azátadás-átvételi eljarás lefolytatásáraaSzá||ito, valamint Megrendelő között előzetesen
egyeztetett időpontban kerül sor.

2. Amennyiben az e\őzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor
az átadás-átvételre, ,6gy az áru másodszori helyszínre szá||itásáról Megrendelő köteles
gondoskodni.

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

4. Az átadrís-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes
megszám|álással, azok tarta|mát szúrópróbaszerű vizsgá|attal ellenőrizheti. Az átadás-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a szá||itő|evé| a|áitásával
igazolla.

6. Zárő rendelkezések

l. Je|en szeruődés aláírása napján lép hatályba és 2008. március 31. napjáig terjedő
határozott időre szól. A szerződés módosítása, kiegészitése írásban, a szerződő felek
egyetértésével, a 2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapjan történhet.



A szetződésből eredő vitrás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Vrírosi Bíróság kizrárólagos
illetékességét kötik ki.

Jellen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz
kapcsolódó egyéb j ogs zabáIy ok rendelkezései iranyadók.

7. A szerződés mellék|etei

- Aj ánlattételi dokumentáció.

Szerződő felek jelen szeruődést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akaratukkalmindenbenmegegyezőt, jőváhagyólagaláírJak.
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Szállító részérő|
Dr. Kovács Zoltán

polgármester
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