
Szdllítdsi szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város tnkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
|1748045-154294|0; adószám: 154294|02|9) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a

LMS Complett Informatikai Kft. (Székhelye: 1213 Budapest, Csalitos u. ó., képviselője:
Szatmári Sándor; bankszámlaszám:10300002-20209720.00003285, adőszám: t23296t0-2-43) a
továbbiakban, mint Szállító között az alulírott helyen és napon' az a|ábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a ,,Pápa Város PolgdrmesterÍ Hivatal sztÍmúra számítástechnikai eszközök
és kellékek beszerzése 2009. I.IV. negyedévre,, tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési
eljárás eredményeként az ajánlati felhívásban megjelölt mennyiségű és minőségű
számítástechnikai eszközök és kellékek leszállítása az aián|aÍtevő aién|atában megadott áron.
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1. Általános feltételek

A szállítási d'j - amely magában foglalja a termék árát, a csomagolás és a szállítás
költségeit (több telephely esetén is) - az egy termékre adott, a Szá||itő által benyújtott
aján|at szerinti egységár és kiszállított mennyiségének szorzata. Megrendelókizfuő|agI.
o. minőségi teljesítéSt fogad el.

Az áraktarta|mazzák a felmerülő adók, illetékek és egyéb díjak összegét. A száI|itás alatt
a Megrendelő által kijelölt helyre történő behordás is értendő.

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

Szállító a szám|át a teljesítésigazoIást követően nyújthatja be, a számlához mellékelni
kell az a|áíft szá|Iitólevelek hiteles másolati példányait'

Megrendelő a szárn|ák ellenértékét a szám|a igazo|t beérkezése után az adőzás rend.jéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36lA $-ban előírt igazo|ás benyújtását követően 30 naptári napon beIi-il,
átuta|ássaI egyen|íti ki.

2. Megrendelő jogai, ktitelezettségei

1. Megrendelő jogosult a leszállított áru mennyiségét és minőségét ellenőrizní, és hibás
teljesítés esetén az ártl átvételét megtagadni. A hibás teljesítésről külön jegyzőkönyvet
kell felvenni.

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

3. Szállító jogai, kötelezettségei

1. Szállító kötelezi magát, hogy a szetződés tárgyát képező termékeket I. o. minoségi,
gyártási, csomagolási és szállítási követelményeknek megfelelően szállítja megrendelo
által me ghat ár ozott címre.
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2. Szállító vállalja' hogy a szerzódés hatá|ya alatt a megrendelt termékeket a Megrendelő
igényének megfelelően meghatarozott bontásban leszállítj a.

3. A szállítás során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások. illetve a biztonsástechnikai
rendszabál yok foko zott betartása a száI|itő fel adata.

4. Szállító vállalja a hibás vagy szá||ítás közben rongálódott, illetve jelen szerzodés 3.l.
pontjában foglaltaktól eltérő minőségu termékek gyors cseréjét a saját költségére 2
munkanapon belül.

4. Szerződéses mellékkötelezettségek

1' Szállító kötelezettségei kötbérterhesek.

2. A kötbér mértéke a hiba, illetve a késedelem mértékéhez igazodik' és a hibáva|, vagy a
késedelemmel érintett arumennyiség értékének 20%. A kcjtbér a számIábóI kerül
levonásra.

3' Szállító a jogszabá|yoknak megfelelő szavatosságot köteles vállalni.

4. Megrendelő a szerződés azonnali felmondására jogosult az a|ábbi esetekben:

Szállító ellen csőd-' felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Szállító a teljesítést felfliggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli
felszólításánakkézhezvételét követó I0 (tiz) napon belül nem folytatta;

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

Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

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

5. Átaoes.átvéte|

1. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására negyedévente' a Szállító, valamint Megrendelő
között előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

2. Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő hibájából nem kerül sor
az átadás-éttvételre, ugy az áru másodszori helyszínre szá||itásáról Megrendelő köteles
gondoskodni.

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

4. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított mennyiségeket tételes
megszámlálással, azok tarta|mát szúrópróbaszerű vizsgá|attal ellenorizhetí. Az átadáS-
átvétel tényét Megrendelő képviseletében megbízott személy a szá||itő|evé| a\áirásáva|
igazolja.

6. Zárő rendelkezések

1. Je|en szerződés a|áirása napján lép hatályba és 2009. december 31. napjáig terjedő
határozott idore szól. A szerződés módosítása' kiegészitése írásban' a szerzodő felek
egyetértésével' a 2003. évi CXXX. tv. és a Ptk. a|ap1án történhet.

(^'



Ir
,/

2.

a
J .

A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsosorban közös megegyezéssel kötelesekrendezni, ennek eredménytelensége esetére a Pápai Viírosi Bíróság kizárólagosilletékességét kötik ki.

J e|en szerződésben nem szabá |y ozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tár gyhozkap c so l ó dó e gyéb j o gszabá|yok rendelkezése i irányadókl
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7. n' szerződés mellékletei

Ajánlati felhívás

Aj ánlattételi dokumentáció

Nyertes ajánlat

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit
akaratukkal mindenben megegye zőt, jőv éhagyoiag a|áírjék.

megértették, és mint

Pápa,2009. március 30'

Megrendelő részérő1

Dr. Kovács Zoltán

polgármester .|,

Ellenjegyeztem:
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