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1. Általános feltételek

1 . A szállítasi díj - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítás

költségeit (több telephely eseténis) - az egy termékreadott, a Szállító által benyújtott
aján|atszerinti egységáréskiszállított mennyiségénekszorzata. Megrendel ő kizárő|ag I,
o. minőségiteljesítést
fogad el.
Az araktarta|mazzéka felmerülő adók, illetékek ésegyébdíjak összegét. A szál'|ítása\att
a Megrende|ő á|ta|kijelölt helyre történő behordás is értendő.

3 . Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi
fedezetePápa Város onkormányzatatátgyévi költségvetésében
rendelkezésreáll.

4 . szá||itő a szám|át a teljesítésigazolástkövetően nyújthatjabe, a szám|ához mellékelni
kel| az a|áírtszá||itólevelek hiteles másolati példányait.

5 . Megrendelő a szémia ellenértékéta szám|a igazo|t beérkezésétőlszámított 30 naptári
napon belül, átutalással egyenlíti ki.

2. Megrendelő jogai' kötelezettségei
1. Megrendelő jogosult a leszállított aru mennyiségétés minőségétellenőizni, és hibás
teljesítéseseténaz áru átvéte|ét
megtagadni. A hibás teljesítésrőlkülön jegyzőkonyvet
kell felvenni.
2. Megrendelő köteles a kiszállított, megfelelő minőségűtermékátvételérőlgondoskodni.
3. Szállító jogai' kötelezettségei
l. Szállító kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket I. o. minőségi,
gyártási, csomagolási és szállítási követelményeknekmegfelelően szállítja megrendelő
által meghatár ozott címre.
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2. SzáI|íto vá||a|1a,hogy a szerződéshatá|ya a|att a megrendelt termékeketa Megrendelő
igényénekmegfelelően meghatározottbontásban leszállítja.
3. A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások. illetve a biztonságtechnikai
rendszabályok fokozott betartásaa szá||ítőfeladata.
4. Szállító vállalja a hibás vagy szá||ításközben rongálódott, illetve je|en szerződés3.l.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségű termékek gyors cseréjéta saját költségére 2
munkanapon belül.
4. Szerződéses meltékkötelezettségek
l. Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.
2. A kötbér mértékea hiba, illetve a késedelemmértékéhez
igazodik, és a hibáva|, vagy a
késedelemmel érintett árumennyiség értékének20oÁ. A kötbér a szám|ából kerül
levonásra.
3. Szállító a jogszabá|yoknak megfelelo szavatosságotköteles vállalni.
4. Megrendelő aszerződésazonnali felmondásárajogosultaza|ábbi esetekben:
Szállító ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolásieljarás indul;
Szá||itő méltanyolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződésteljesítését;
Szállító a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő erre irarryuló
felszólításrínakkézhezvételét
követő I0 (tiz) napon belül nem folytatta;

írásbeli

Szállító a Kbt. rendelkezéseivelellentétesenvon be közreműködőt a teliesítésbe;
Szállító egyébsúlyos szerződésszegést
krjvet el.
5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles szállítónak ftzetni,
melynek mértékemegegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal.
5. Átaoas.átvétel
l.

Azátadás-átvételieljarás lefolytatásáraaSzá||ito,valamint Megrendelő között előzetesen
egyeztetettidőpontban kerül sor.

2. Amennyiben az e\őzetesenegyeztetettidőpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor
az átadás-átvételre,,6gy az áru másodszori helyszínre szá||itásáról Megrendelő köteles
gondoskodni.
3. A teljesítéskorhiba- és hiánymentesen, jelen szerződésbenmeghatározott 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 átadásátvétel tényétMegrendelő képviseletébenmegbízott személy a szá||itő|evé|a|áitásával
igazolla.
6. Zárő rendelkezések
l. Je|en szeruődésaláírása napján lép hatályba és 2008. március 31. napjáig terjedő
határozott időre szól. A szerződés módosítása, kiegészitéseírásban, a szerződő felek
egyetértésével,
a 2003. évi CXXIX. tv. ésa Ptk. alapjan történhet.

A szetződésbőleredő vitráskérdéseket
a felek elsősorbanközös megegyezéssel
kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége
esetérea Pápai Vrírosi Bíróság kizrárólagos
illetékességét
kötik ki.

3 . Jellenszerződésben
nem szabályozottkérdésekben
a Polgári Törvénykönyv ésa tárgyhoz
kapcsolódó egyébj ogszabáIyok rendelkezései
iranyadók.
7. A szerződésmellék|etei
- Aj ánlattételidokumentáció.
Szerződő felek jelen szeruődést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették,és mint
jőváhagyólagaláírJak.
akaratukkalmindenbenmegegyezőt,
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